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Sfânta Ana, maica Preasfintei 
Născătoare-de-Dumnezeu, a fost so-
ţia lui Ioachim din cetatea Nazaret, 
în pământul Galileei. Ioachim şi 
Ana, vieţuind după lege, drepţi au 
fost înaintea lui Dumnezeu; iar fiind 
îndestulaţi cu bogăţia cea materialni-
că, mai presus de toate o aveau pe cea 
duhovnicească. Şi aşa, cu toate bu-
nătăţile se înfrumuseţau ei, umblând 
în toate poruncile Domnului fără de 
prihană. Iar la tot praznicul deose-
beau din averile lor două părţi, din 
care o parte dădeau lui Dumnezeu 
la bisericeştile trebuinţe, iar cealaltă 
parte la săraci. 

Dumnezeiasca voinţă a ţinut 
multă vreme însoţirea acestor sfinţi 
fără de fii. Şi a adus Ioachim daruri 
Domnului Dumnezeu în biserica 
Ierusalimului la un praznic mare, 
în care toţi fiii lui Israil aduceau da-
rurile lor lui Dumnezeu. Iar Isahar, 
arhiereu fiind atunci, n-a voit să pri-
mească darurile lui Ioachim şi l-a 
defăimat când le-a adus, ocărându-l 
pentru nerodire: „Nu se cade a pri-
mi din mâinile tale daruri, căci eşti 
fără de fii, neavând dumnezeiască bi-
necuvântare, pentru oarecare tăinuite 
păcate ale tale”. 

Acestea auzindu-le Ioachim, 
s-a mîhnit şi s-a dus de la biserica 

Naşterea Maicii lui Dumnezeu

Domnului foarte întristat, ruşinat şi defăimat; şi 
i s-a întors lui praznicul acela în plângere şi bu-
curia praznicului aceluia în tânguire. Şi nu s-a 
întors atunci la casa lui, de mâhnirea cea mare, 
ci s-a dus în pustie, la păstorii turmelor sale, şi 
acolo a plâns pentru două lucruri: pentru nero-
dire şi pentru defăimare şi ocară. Asemenea şi 
Ana, femeia lui, în casă şezând şi înştiinţându-se 
că arhiereul nu a vrut să primească darurile lor, 
ocărându-i pentru nerodire, şi că bărbatul ei, de 
mâhnire, lăsând-o pe ea, s-a dus în pustie, plân-
gea cu nemângâiate lacrimi. 

Unele ca acestea cu plângere şi cu tânguire 
grăindu-le, iată îngerul Domnului i s-a arătat ei, 
zicându-i: „Ano, Ano, s-a auzit rugăciunea ta şi 
suspinurile tale au străbătut norii, iar lacrimile 
tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu şi, iată, vei 

Sfinţii Ioachim şi Ana
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editorial

Iubim Adevărul?

Adevărul e ca o mică floricică, pe care 
o întâlneşti la margine de drum, te în-
cântă şi ai vrea să nu te mai desparţi de 
ea. Şi, pentru că trebuie să pleci din acel 
loc, o rupi pentru a o avea împreună cu 
tine; te doare inima, dar doreşti să prelun-
geşti bucuria de a o vedea. Şi-ţi dai seama, 
urmându-ţi drumul, că se mai găseau îna-
intea ta şi alte flori, unele mai frumoase ca 
altele, şi-ţi pare rău că ai smuls-o pe aceasta 
– care, iată, acum e a ta, dar curând se va 
usca, pierzându-şi frumuseţea. Tot aşa este 
şi cu adevărul. Nu este ceva pe care să-l 
poţi avea în posesie, ci e numai frumosul 
şi binele de care te simţi atras cu putere să 
te împărtăşeşti. Adevărul ne înconjoară de 
peste tot, fiindcă tot ce este se împărtăşeşte 
din Adevăr – numai că noi nu mai avem 
ochi să vedem şi să ne bucurăm de aceasta. 
De adevăr te apropii, te alipeşti cu toată 
fiinţa, prin privire, prin cugetare, prin pu-
terea de dăruire şi iubire a inimii noastre. 
Adevărul e ceva pentru care merită să tră-
ieşti, întru care te bucuri să mori, numai să 
nu te desparţi de El. 

Fireşte, oamenii l-au cunoscut mult 
mai târziu pe Dumnezeul cel Adevărat, 
pe Hristos, pe Cel pentru care a-ţi pier-
de sufletul înseamnă a-l câştiga. Dar şi 

Dacă adevărul ar fi orice altceva, 
iar nu Dumnezeu-Omul Hristos, 

el ar fi mărunt, neîndestulător, trecător, 
muritor. Aşa ar fi el, dacă ar fi concept, 

sau idee, sau teorie, sau schemă, 
sau raţiune, sau ştiinţă, sau filosofie, 

sau cultură, sau om, sau omenire, 
sau lume, sau toate lumile, sau oricine, 

sau orice, sau toate acestea împreună. 
Dar adevărul este Persoană,  

şi încă Persoana Dumnezeu-Omului 
Hristos, drept care este şi desăvârşită,  

şi netrecătoare, şi veşnică. 
Pentru că în Domnul Iisus 

adevărul şi viaţa sunt de-o-fiinţă: 
adevărul veşnic şi viaţa veşnică 

(v. Ioan 14:6; 1:4-17).

Cuviosul Iustin Popovici
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necunoscându-L, Îl căutau. Şi, păşind pe 
urmele raţiunilor pe care tot El le-a aşe-
zat în lume, se apropiau cu bucurie de 
Hristos, deşi nu ştiau de unde le vine 
bucuria. Fiindcă atunci când privim un 
răsărit de soare, un munte, chipul omului 
iubit sau zâmbetul unui copil, de El ne bu-
curăm.... Nu-i frumuseţe, nu-i bine, nu-i 
virtute sau adevăr în care să nu ne vorbeas-
că Dumnezeu, nesecatul izvor al tuturor 
acestora. Vai de cei care nu înţeleg aceasta!

Nu se poate spune cum s-a întâmplat, 
dar la un moment dat a început să se răs-
pândească în lume o boală îngrozitoare, un 
virus aproape mortal: e vorba de ideea că 
„adevărul e relativ”. Virusul acesta sădeş-
te în mintea oamenilor confuzie – dar nu 
una simplă, particulară, ci confuzia ca sta-
re fundamentală de spirit, confuzia între 
bine şi rău, între frumos şi urât, între ade-
văr şi minciună. Astfel, cei infectaţi ajung 
să creadă că răul e o altă formă de mani-
festare a binelui, urâtul – o altă estetică a 
frumosului, iar opusul adevărului, minciu-
na – o valoare cu drepturi egale de afirmare 
ca adevărată. 

Aşa mult a înaintat boala asta, că în 
Occident s-au dat chiar şi legi pentru a o 
declara stare de sănătate. Este vorba despre 
tot ceea ce înseamnă „corectitudine politi-
că”. Bineînţeles, legislatorii sunt chiar acei 
oameni, săracii, care şi-au pierdut de mult 
credinţa în Dumnezeu şi se închină zidirii 
în locul Ziditorului. 

În Anglia, de pildă, e interzis să afirmi 
în şcoală că Hristos este Dumnezeu; în 
Canada nu numai atât, dar se interzice 

chiar să spui că homosexualitatea ar fi anor-
mală; în unele state din America, avortul 
nu poate fi numit altfel decât un alt „drept 
al femeii”, în timp ce naşterea de copii, 
după cum îţi dă Dumnezeu, a ajuns să 
fie privită drept o imprudenţă; în Spania, 
soţul e numit progenitor de gradul I, iar 
soţia progenitor de gradul al II-lea, pen-
tru a putea fi incluşi în definiţia părintelui 
copilului şi homosexualii sau lesbienele; în 
Marea Britanie, din acelaşi motiv, se inter-
zice folosirea cuvintelor „tată” şi „mamă” 
în întregul sistem medical. Iar lista aces-
tor răsturnări fundamentale ale valorilor 
pe care s-a edificat întreaga viaţă şi istorie a 
omenirii poate continua cu exemplificarea 
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Părintele Dimitrie Bejan,
preotul mărturisitor al lui Hristos  

în temniţele comuniste
Anual, la început de an bisericesc (anul 
acesta: sâmbătă, pe 19 septembrie), rude şi 
ucenici apropiaţi se adună la mormântul 
părintelui de la Hârlău pentru a săvârşi 
Sfânta Liturghie şi Parastas pentru ferici-
ta odihnă a robul lui Dumnezeu Dimitrie 
preotul (1909-1995). 

Părintele Dimitrie Bejan a fost unul din-
tre marii mărturisitori şi supravieţuitori 
ai temniţelor comuniste. Din 1942 până 
în 1948 a trecut prin mai multe lagăre 
sovietice, iar după 1948 a fost închis în 
puşcăriile ţării natale tocmai pentru că 
susţinuse în faţa bolşevicilor adevărul că 

Basarabia şi Bucovina sunt pământ româ-
nesc. Eliberat abia în 1964, este urmărit 
şi prigonit de comunişti până după 1990, 
timp în care rugăciunile şi sfaturile sale au 
întărit pe o mulţime de preoţi şi credin-
cioşi care îl cercetau. În septembrie 1995 
trece la Domnul, lăsându-ne câteva din-
tre cele mai cutremurătoare mărturii ale 
perioadei comuniste; o lume a suferinţei 
văzută cu ochii unui om care a trăit mi-
nuni precum cele despre care ne vorbesc 
sinaxarele atunci când istorisesc sfârşitul 
mucenicesc al sfinţilor primelor veacuri. 
Vom reda în continuare un dialog pe care 
părintele l-a avut cu câţiva preoţi. 

- Problema este că, dacă eşti în su-
ferinţă, trebuie să accepţi suferinţa ca 
mântuitoare, fiind rânduită de Hristos. În 
felul acesta suferinţa este uşor de acceptat 
şi chiar simplă, şi-ţi aduce bucurie. 

- Cum vă rugaţi în cei peste 20 de ani 
de puşcărie?

- Rugăciunea noastră în puşcărie, 
ca şi în viaţa de mai târziu, curgea lim-
pede ca apa unui izvor, în care-I spui lui 
Dumnezeu, direct, tot ce te doare. Simţeai 
totdeauna că Dumnezeu aude şi te ajută să 
suporţi greutatea.

- Aţi cunoscut oameni în închisoare care 
se rugau mult, cu lacrimi?

- Da. Doi ţărani: Tudor Popescu de 
lângă Podu Iloaei, Iaşi şi Ion Moldoveanul 
de lângă Cluj. Le strălucea faţa când se ru-
gau. De ce? Se predau total rugăciunii şi 
prin ea lui Dumnezeu.

- Ca preot militar pe frontul de Est, ce 
misiune ortodoxă mai deosebită aţi făcut?

- Am botezat foarte mulţi ruşi în urma 
frontului, începând de la Prut până la 
Stalingrad. Într-o singură zi, într-un sat de 
cazaci, aproape de Kiev, am botezat peste 
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300 de ruşi într-un iaz, fără mirungere, că 
nu aveam atunci la mine Sfântul şi Marele 
Mir. […] Cred că am ajuns de am botezat 
peste 100.000 de ruşi.

- Cum spovedeaţi şi împărtăşeaţi solda-
ţii şi răniţii pe front?

- Răniţii, totdeauna individual; solda-
ţii, o singură dată în masă; restul individual. 
În spatele frontului ofiţerii şi soldaţii îşi 
spuneau cu multă încredere toate păcatele, 

căci se temeau de moarte, fiind la ora aceea 
în faţa morţii. Când eram în spatele fron-
tului, slujeam Sfânta Liturghie, căci eram 
dotaţi de Episcopia Militară cu Altar por-
tabil, o măsuţă cu vasele de slujbă, antimis, 
vin, o pâine soldăţească şi cărţi. Cântăreţi 
erau destui. Eram foarte bine dotaţi pentru 
slujbe. Pe front, când era linişte, le du-
ceam soldaţilor, chiar în tranşee, agheasmă 
şi anaforă. Le primeau cu mare atenţie şi 

bucurie, căci erau la un pas de moarte. Era 
pregătirea lor să accepte moartea. Asta, de 
la general în jos. În Crimeea l-am împărtă-
şit pe Regele Mihai şi altădată pe Mareşalul 
Antonescu. Şi ei erau în buza tunului. Eu 
însumi am fost rănit la Vadul Nistrului, în 
dreptul Chişinăului şi, având împărtăşa-
nia în buzunar, imediat m-am împărtăşit. 
Apoi am leşinat şi m-am trezit la spital.

- Cum pregăteaţi ostaşii creştineşte, îna-
inte de a merge pe front?

- În spatele frontului în fiecare 
Duminică se făcea slujbă, Sfânta Liturghie 
ori Sfânta Agheasmă, cu predică şi cu îm-
părţire de anaforă şi agheasmă şi cu broşuri 
religioase date nouă de Episcopia Militară. 
Mai aproape de front făceam numai 
agheasmă şi aceasta foarte prescurtată.

- Ce amintiri deosebite v-au rămas din 
marea închisoare militară de la Mănăstirea 
Oranki? 

- În acest lagăr situat în pădurile de 
pe Volga, nu departe de oraşul Gorki, azi 
Nijni Novgorod, erau adunaţi în trei la-
găre 10-15000 de ofiţeri din toate naţiile 
Europei, ba şi din Japonia. Eram organi-
zaţi în formaţii militare pentru muncă şi 
încartiruiţi în clădiri şi bordeie. În Oranki 
a fost o mănăstire de călugări, toţi de viţă 
nobilă, toţi intelectuali, cu bibliotecă, ti-
pografie şi viaţă de obşte. Tipăreau numai 
cărţi de mare preţ în serviciul Bisericii. 
Sovieticii au desfiinţat mănăstirea. Pe că-
lugării şi preoţii adunaţi de la mai multe 
mănăstiri şi schituri, în număr de 11.000, 
în fruntea cărora era un episcop, i-au îm-
puşcat mortal prin anii 1919-1920, şi i-au 
aruncat unii peste alţii într-o văgăună din 
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Iubirea părintească
în zorii vieţii copilului

Alăptarea, în sine, este un multiplu proces de 
hrănire a copilului. Actualmente, hrănirea naturală 
a copilului la sân este din ce în ce mai promovată în 
multe medii medicale de specialitate, avându-se în 
vedere multiplele ei avantaje, dintre care două sunt 
esenţiale: întărirea sistemului imunitar al organis-
mului copilului, prin anticorpii specifici pe care îi 
conţine laptele mamei, şi întărirea „sistemului imu-
nitar afectiv”, prin relaţionarea emoţională unică din 
timpul alăptării.

Înainte de a naşte, mama îşi hrăneşte copilul 
prin intermediul sângelui ei, iar după naştere îl hră-
neşte cu laptele său. Prin lapte, copilul primeşte şi 
ceva din trăsăturile mamei, din trăirile ei, din dragos-
tea şi tandreţea ei. Când mama îşi hrăneşte copilul, 
ea trebuie să o facă conştient, vorbindu-i şi acor-
dându-i întreaga atenţie şi prezenţă. Copilul trebuie 
zămislit în dragoste şi hrănit în dragoste. Neliniştea 
mamei, tristeţea ei, gândurile ei negative – toate se 
transmit copilului. Acei copii ai căror mame trec 
printr-o psihoză post-natală, chiar dacă au numai 
câteva săptămâni, evită privirea tulbure a mamei, 
întorcând capul în timpul hrănirii, şi se înviorează 
când intră în comunicare cu o persoană sănătoasă, 
căutând privirea acesteia. Depresia mamei devine şi 
depresia copilului; iar, printr-o reacţie circulară, de-
presia bebeluşului întăreşte depresia mamei.

Înţărcarea bruscă sau timpurie a copilului de-
termină o cerinţă psihologică continuă de „lactaţie”. 
Această nevoie, neîmplinită cum se cuvine la vremea 
ei, se va manifesta la maturitate în felurite forme de 
dependenţă (ţigări, cafea, alcool), până la cele mai 

grave forme de toxicomanie 
(droguri).

În timp ce copilul doarme, 
mama îi poate vorbi despre tot 
ce doreşte mai bun în el, mân-
gâindu-l pe cap, cu blândeţe, 
încredinţându-l ocrotirii Maicii 
Domnului şi Sfântului al cărui 
nume îl poartă pruncul. Chiar 
dacă doarme, cuvintele mamei 
sale se vor înregistra în subconşti-
entul său şi se vor face lucrătoare. 
Bebeluşul este foarte fragil în 
această etapă; dacă el asistă la anu-
mite conversaţii sau scene care 
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sunt vătămătoare sufleteşte, chiar dacă nu 
le înţelege pe moment, mai târziu acestea 
vor deveni sursa unor tulburări în plan 
emoţional sau comportamental. 

Mama trebuie să se hrănească zilnic 
din dragostea lui Dumnezeu în rugăciune, 
pentru a putea dărui mai departe o iubire 
de calitate pruncului ei. Dacă pruncul este 
botezat la opt zile, iar mama nu poate in-
tra încă în Biserică pentru a-l împărtăşi, ori 
dacă mama are mai mulţi copii, de diferite 
vârste, în aceste momente naşii de botez 
devin foarte importanţi, pentru a împlini 
şi suplini nevoia de dragoste a copiilor din 
acea casă. Foarte mulţi duhovnici amintesc 
că în vremurile noastre revigorarea institu-
ţiei năşiei este o prioritate.

În primul an de viaţă, rolul mamei 
este hotărâtor. Tatăl pare acum a fi în um-
bră. Mai mult, dacă el însuşi nu a ajuns la 
maturitatea necesară, se va simţi neglijat, 
asemenea unui copil mare, şi se va retra-
ge şi mai mult. Rolul tatălui este însă doar 
aparent redus; el trebuie să aducă siguran-
ţă soţiei cu sprijinul său şi să o secundeze, 
astfel încât prin prezenţa sa, mai târziu, 
copilul să se poată desprinde de mamă, să 
poată ieşi din relaţia de fuziune cu ea. Tatăl 
trebuie să devină o a doua persoană de refe-
rinţă în viaţa copilului, încât desprinderea 
de mamă să nu se realizeze cu dramatism, 
aşa cum se întâmplă cu copiii prea „mă-
moşi” atunci când încep grădiniţa sau 
şcoala. Când tatăl lipseşte de acasă foarte 
mult timp, datorită serviciului, este foarte 
greu să satisfacă aceste condiţii – însă acolo 
unde este dorinţă, Dumnezeu oferă şi po-
sibilitatea împlinirii ei! Un timp poate mai 

scurt, dar de calitate, oferit familiei este de 
folos pentru păstrarea treimii de persoa-
ne. Părintele Adrian Făgeţeanu considera 
că menţinerea relaţiei de comuniune între 
soţi, mai ales în aceste momente, rămâne 
soluţia cea mai bună – mai ales când există 
şi tendinţa soţiei de a se lăsa total absorbită 
de nevoile copilului şi de a-l marginaliza 
pe soţ.

Tatăl are, în mod firesc, o voce mai 
gravă şi structurată în ton, care se pare 
că permite stabilirea limitelor. Mama, 
în schimb, are adesea o voce consolatoa-
re. Prezenţa iubitoare şi fermă a tatălui va 
echilibra atitudinea mamei. Spre sfârşitul 
primului an de viaţă, copilul este deja ca-
pabil să recunoască rolul tatălui şi pe cel al 
mamei şi să le atribuie intenţii diferite în 
raport cu el.

Studiile cu privire la efectul implică-
rii taţilor în creşterea copiilor începând 
cu mica copilărie (0-3 ani) au arătat be-
neficiile pe termen lung în dezvoltarea 
acestora, şi anume: creşterea coeficientului 
de inteligenţă la vârsta şcolară, o capacita-
te de concentrare mai bună, o dorinţă mai 
mare de a învăţa, un simţ al umorului mai 
dezvoltat.

Calitatea interacţiunilor dintre copilul 
ajuns la vârsta de un an şi cei mari (în pri-
mul rând părinţi, apoi bunici, naşi, după 
fiecare caz în parte) este ilustrată amplu 
de teoriile ataşamentului. În jurul vârstei 
de opt-nouă luni apare frica copilului de 
persoane necunoscute şi anxietatea la sepa-
rarea de mama sa. O despărţire bruscă şi 
îndelungată de mamă, nesuplinită de per-
soane cu care copilul este obişnuit, produce 
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Orice creştin ştie că Bunul 
Dumnezeu ne iubeşte ne-
condiţionat foarte mult şi 

că toate ispitele şi necazuri-
le sunt menite să ne încerce 
şi să ne sporească credinţa. 

Din păcate, trăim într-o 
lume în care majoritatea 

tinerilor, motivând o aşa-
zisă libertate, se cufundă 

tot mai mult în mocir-
la unor patimi din care 
nu vor sub nici un chip 

să iasă. Sunt însă şi tineri 
care răspund chemării lui 
Hristos şi apucă cu putere 

mâna pe care Mântuitorul 
ne-o întinde tuturor. Oana 

M. este o femeie care a 
gustat din plin tot ceea ce 

societatea i-a oferit şi a în-
cercat tot ceea ce în ochii 

tinerilor de azi pare „cool”: 
nopţi petrecute în cluburi 

şi discoteci, desfrânare şi 
adulter, tutun, băutură 

şi droguri. Însă când L-a 
cunoscut pe Hristos, s-a 

umplut de dragostea Lui şi 
cu puterea primită  

de la Dumnezeu  
a ieşit la Lumină. 

- Oana, cum ai început să consumi droguri?
- Locuiam în Miami, eram măritată cu un fost sportiv 

de performanţă, aveam o casă de iarnă şi o situaţie ma-
terială bună. Aveam o gaşcă de fete şi de băieţi, şi eram 
preocupaţi doar de odihnă, aranjatul în oglindă, ieşitul în 
cluburi şi în discoteci – în general, de tot ceea ce însemna 
distracţie. Atunci am luat pentru prima oară ecstasy, apoi 
cocaină şi marihuana.

- Să înţeleg că prietenii au fost cei care te-au determinat?
- Nu neapărat! Eu am fost o persoană care mi-am 

dorit acest lucru. Sigur că am nimerit într-un grup de 
prieteni care consumau droguri, dar înainte de asta obiş-
nuiam să ies şi să beau, să fumez. M-am apucat de fumat 
de la vârsta de 15 ani şi m-am lăsat după ce L-am cunoscut 

„Cum m-a scos Dumnezeu din iad” 
povestea Oanei M., fostă dependentă de droguri

Detaliu din Judecata de apoi, Mânăstirea Voroneţ
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pe Dumnezeu, la o vârstă trecută de 30 ani. 
Când am luat prima pastilă, am crezut că 
L-am găsit pe Dumnezeu! 

- Dar era un fals Dumnezeu!
- Da. Şi acum când vreau să-mi ima-

ginez cum este Raiul, acolo unde nu este 
oboseală, nu este plictiseală (plictiseala era 
unul dintre inamicii mei acolo în Miami – 
pentru că, nefăcând nimic, mă plictiseam 
foarte repede!), fără răutate, mă gândesc 
la pastilă şi îmi zic: „Dacă diavolul, care 
este numai răutate şi este tatăl minciunii, 
poate să te facă să simţi acele stări pe care 
le trăiam, îmi închipui cum este să trăieşti 
printre sfinţi în Împărăţia lui Dumnezeu!” 

Am luat câţiva ani pastile şi ajunse-
sem să trăiesc numai pentru ele. Aşteptam 
cu nerăbdare sfârşitul de săptămână – asta 
fiindcă acele droguri le luam numai în we-
ek-end pentru că nu le puteam consuma 
oricum, singură. Trebuia să fie muzică, at-
mosferă! Atunci mă distram extraordinar. 
Nu dormeam nopţi în şir, mă simţeam cea 
mai frumoasă; cum găseam o oglindă. nu 
mă mai despărţeam de ea! Aşa au trecut 

doi ani. Îmi doream foarte mult să con-
sum heroină, mi se părea foarte şic. Eram 
fascinată de modelele acelea slabe, care 
consumau heroină, şi vroiam să arăt ca ele 
– era cumva la modă prin anii 1990 să se 
consume heroină. Pe de altă parte, mă ui-
tam la filme şi eram îndrăgostită de unii 
din actorii dependenţi de heroină. Deşi 
cei din jur insistau să nu mă apuc de he-
roină, eram foarte sigură pe mine că nimic 
rău nu mi se poate întâmpla, că pot con-
trola situaţia. Practic, heroină am început 
să consum când am revenit în România şi 
am continuat aceeaşi viaţă. Am cunoscut 
un băiat, Mircea, cu care am avut o rela-
ţie extraconjugală şi cu care ulterior m-am 
căsătorit. Mircea consuma heroină, şi am 
început şi eu cu heroina. 

- Cum te simţeai când consumai?
- Atunci spuneam că este ceva foarte 

frumos. Heroina este un drog foarte ciu-
dat, care te face să nu-ţi mai doreşti altceva. 
După anumite droguri excitante (cocaină, 
ecstasy), nu mai puteam dormi. Aveam 
insomnii. Insomnia este unul dintre simp-
tomele cele mai rele de care se izbesc 
consumatorii de droguri, pentru că este 
îngrozitor să fii obosit şi să nu poţi dormi! 
În momentul în care îţi faci heroină eşti 
liniştit, căci heroina este un fel de antidot. 
În câteva luni, practic, am devenit depen-
dentă de heroină, fiindcă nu consumam 
heroină doar după acele droguri excitante, 
ci mă injectam şi cu alte ocazii. Mă injec-
tam cu heroină şi nu îmi mai trebuia nimic 
altceva! Stăteam liniştită, nici măcar în clu-
buri nu mai mergeam. Simţeam o stare de 

Acolo 
unde este 

"plângerea 
şi scrâşnirea 

dinţilor". 
Matei 22, 13.
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O.M.S. a schimbat cu 
totul procedura de definire a 
unei pandemii. În abordarea 
anterioară devenea pande-
mic virusul care îndeplinea următoarele 
condiţii:

(a) care se răspândeşte repede; 
(b) pentru care populaţia nu are 

imunitate; 
(c) determină rate de morbiditate şi 

mortalitate ridicate.
În noua procedură sunt de ajuns doar 

primele două condiţii (a şi b) pentru ca 
un virus să fie declarat pandemie (cf. ediţi-
ei online Spiegel). De ce a schimbat OMS 
procedura de declarare a pandemiei?!

Interesele financiare ale trustu-
rilor farmaceutice. Mult zgomot 
pentru o gripă mai puţin pericu-
loasă decât o gripă obişnuită.

Într-un interviu acordat ziarului 
Spiegel, epidemiologul Tom Jefferson ex-
plica faptul că schimbarea de strategie a 
OMS în declararea unei pandemii este 

Cui foloseşte „pandemia” 
gripei porcine?

legată de interesele financiare 
ale marilor companii farmace-

utice. Numai în Germania presa a 
relatat faptul că operaţiunea vac-

cinării ar duce la costuri de 1 miliard de 
euro. „Cel puţin 50 de guverne au făcut 
comenzi şi negociază cu diverse companii 
farmaceutice pentru a cumpăra vaccinul. 
Valoarea pieţei este estimată între 10 şi 20 
de miliarde de dolari”, a declarat, pentru 
Reuters, Marie-Paule Kieny, director în ca-
drul OMS. 

De altfel, companiile farmaceutice 
deja beneficiază de isteria mediatică pro-
vocată de „gripa porcină”. Anti-viralele 
au fost promovate intens în această peri-
oadă, ajungându-se la situaţia ca Tamiflu 
(medicament puternic împotriva gripei) 
să poată fi prescris de medici pe baza unui 
„consult” telefonic (cazul Marii Britanii). 
Conform altor surse, companii producă-
toare de vaccinuri antigripale ca Roche sau 
GlaxoSmithKlein au vândut medicamente 
antivirale în valoare de 4,3 miliarde de do-
lari (cf. Adevărul). 
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Previziunile propagate prin mass-me-
dia sunt dintre cele mai sumbre posibile: 
ni se spune că va fi afectată o treime din 
populaţia globului şi că vor putea exis-
ta milioane de victime. De pildă, OMS 
a luat în calcul infectarea a aproximativ 2 
miliarde de persoane cu virusul A (H1N1). 
La noi în ţară se afirmă că ar putea fi 3-4 
milioane de cazuri de bolnavi. Oare de ce 
trebuie panicată populaţia? 

Bernard Debre, şeful Clinicii de uro-
logie la Spitalul Cochin şi deputat francez, 
observă că autorităţile se preocupă prea 
mult de virusul H1N1 comparativ cu vi-
rulenţa lui la ora actuală. “Această gripă 
nu este periculoasă”, este chiar “mai pu-
ţin periculoasă decât o gripă sezonieră“, 
susţine profesorul Bernard Debre (!) (cf. 
Jurnalul Naţional)

Dincolo de afacerile cu un profit 
imens prilejuite de acest virus mediatic, se 

ascund însă probleme mult mai grave, ce 
ţin de însăşi calitatea vaccinurilor ce ar tre-
bui distribuite în masă şi de eventualitatea 
unei „carantine” generalizate la nivelul în-
tregii societăţi, pe care guvernele o iau deja 
în calcul (adică de declararea unei stări de 
urgenţă prin care guvernul îşi arogă puteri 
discreţionare). 

Efectele adverse ale vaccinului 
anti-gripal

Primele semne de întrebare referitoa-
re la ceea ce companiile farmaceutice ne 
pregătesc pentru a ne „salva” de gripa por-
cină au fost trase în presa din occident. 
Cotidianul The Times a evidenţiat fap-
tul că simptomele care se iau în calcul la 
stabilirea diagnosticului de gripă porcină 
sunt aceleaşi cu cele specifice unei banale 
răceli(!).

Semnalul de alarmă a fost preluat 
de Health Protection Agency din Marea 
Britanie (Autorităţile sanitare britani-
ce) care a alertat British Neurological 
Surveillance Unit (Unitatea de supra-
veghere neurologică) să monitorizeze 
îndeaproape numărul de cazuri de sindrom 
Guillain-Barre, după începerea campaniei 
de vaccinare. Temerile experţilor sunt le-
gate în special de faptul că noul vaccin nu 
a fost suficient testat şi că efectele nu sunt 
cunoscute, mai ales în cazul copiilor (cf. 
Ziua).

O altă voce care s-a ridicat împotri-
va vaccinării în masă a populaţiei a fost 
preşedintele comitetului pentru sănăta-
te din parlamentul german, care a spus 

Daily Mail a dezvăluit faptul că 
unul din consilierii guvernamen-
tali ai Marii Britanii, profesorul 
Sir. Roy Anderson, a fost printre 
primii experţi care au numit izbuc-
nirea virusului o pandemie, făcând 
parte din SAGE (Grupul de con-
siliere ştiinţifică pentru urgenţe), 
un grup care conturează planul de 
acţiune pentru problema virusu-
lui. În acelaşi timp, sir Roy se află 
pe ştatul de plată al companiei 
GlaxoSmithKlein…
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Mai mulţi dintre cititorii 
noştri ne-au scris de-a lungul 

ultimelor luni pentru a afla 
răspuns la unele întrebări pri-

vitoare la diferite chestiuni 
de credinţă sau la anumite 
probleme ivite în viaţa lor 

duhovnicească. Am întârzi-
at până acum să răspundem 
acestor căutări, îndemnând 

la o cercetare mai atentă a 
duhovnicilor, căci fiecăruia 

dintre noi Dumnezeu îi glă-
suieşte după nevoia sa prin 

cuvântul părintelui duhovni-
cesc pe care îl are. În anumite 

cazuri însă, am constatat că 
sfatul nostru nu este urmat, 

din anumite motive, şi, ca 
atare, problemele persistă. 

Pentru aceasta, ne-am hotă-
rât să răspundem la diversele 

întrebări care ni se pun, cu 
ajutorul unor părinţi duhov-
niceşti. Desigur, răspunsurile 
vor avea mai mult un caracter 

general, dar nădăjduim  
că vor fi de folos. 

Cineva apropiat mie are mereu gânduri de sinuci-
dere. A fost la duhovnic, s-a spovedit, dar aceste gânduri  
persistă. Ce să facă el şi ce pot să fac eu pentru el?

Mircea, Alba Iulia

Mai întâi, dacă acea persoană are gânduri de si-
nucidere şi după ce s-a spovedit, credem că încă nu 
s-a spovedit sincer. Dacă s-a spovedit sincer, fie nu a 
împlinit sfatul şi canonul primite, fie nu a avut încă 
parte de îndrumarea care îi trebuie.

Prin harul care lucrează în Taina Spovedaniei, 
cuvântul pe care îl dă Dumnezeu duhovnicului este 
un cuvânt cu totul special. De altfel, totul este spe-
cial în Taina Spovedaniei. În spovedanie Duhul lui 
Dumnezeu îl povăţuieşte pe preot ce sfaturi să dea, 

Tămăduirea 
deznădejdii

Facerea Evei – frescă, Mănăstirea Suceviţa
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nu pentru vrednicia preotului, ci pentru nevoia şi sincerita-
tea celui care se spovedeşte. De aceea, dacă în mintea lui revin 
gânduri de sinucidere şi după spovedanie, să se mărturisească 
încă o dată, sincer, să-şi spună toate gândurile pe care le are, 
să-şi cerceteze conştiinţa până ajunge la rădăcinile păcatului şi 
să mărturisească şi acele rădăcini, căci din ele se nasc gânduri-
le cele rele. Apoi să împlinească cu credinţă şi deplin ceea ce-i 
rânduieşte duhovnicul în Taina Spovedaniei.

Ce poate el să mai facă după ce s-a spovedit? O lectu-
ră bună! Îi recomand ca mai întâi să citească Evangheliile. 
Să înceapă cu cea de la Ioan, căci în Evanghelii, şi mai ales 
în Evanghelia de la Ioan, va descoperi mila şi bunătatea lui 
Dumnezeu, dragostea Lui faţă de om.

Când va vedea cât de mult îl iubeşte Dumnezeu, nu se 
va mai gândi niciodată să se despartă pentru totdeauna de 

Dumnezeu prin acea 
faptă îngrozitoare. Să-i 
fie limpede că un ast-
fel de pas nu înseamnă 
altceva decât că îşi 
dă sufletul în mâini-
le diavolului pentru 
totdeauna. Prin sinu-
cidere el se desparte de 
tot ceea ce este bine, 
frumos, înălţător, de 
frumuseţea vieţii în 
Dumnezeu, adevărata 
noastră viaţă.

Să înţeleagă clar 
că, ascultând de acele 
gânduri, el ascultă de 
diavol şi se dă în mâna 
lui; iar diavolul nu îi 
oferă decât o urâţe-
nie lăuntrică, o teamă 
pe care i-o strecoară 
în suflet, o neîncrede-
re în atotputernicia lui 
Dumnezeu, în locul 
frumosului, bucuriei, 
nădejdii, dragostei şi lu-
minii credinţei. Aceasta 
se întâmplă în lumea 
de aici. Iar în veşnicie, 
nu-i oferă altceva decât 
continuarea stării rele 
pe mai departe: ruperea 
de Dumnezeu şi rupe-
rea de comuniunea cu 
oamenii.

Ispitirea Evei – frescă, Mănăstirea Suceviţa
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– În data de 6 august, Ministerul 
Turismului a demarat o campanie de 
promovare a imaginii României în lume 
prin lansarea clipului publicitar „Land 
of Choice” („România, ţara alegerii”). 
Apariţia acestui prim filmuleţ în două 
părţi a stârnit multe discuţii, atât pentru 
conţinutul său inedit, cât şi din cauza 
uriaşelor sume de bani care s-au pus în joc. 
Unii îl consideră o reuşită, alţii se arată 
revoltaţi, susţinând că este o bătaie de joc la 
adresa ţării noastre. Cele mai multe reacţii 
le-a provocat afirmaţia Nadiei Comăneci 
de la începutul primei părţi: „România e 
singura ţară unde o femeie se poate căsători 
legal cu patru bărbaţi”. Cum vedeţi  
dumneavoastră lucrurile?

– În general, reclamele publicitare 
se joacă cu planurile simbolice, încât, 
dacă vrei cu adevărat să înţelegi ce se 
transmite, trebuie să recurgi la o analiză 
semiotică. Mai întâi, afirmaţia în sine 
este jignitoare. Ce înseamnă că este legală 
o astfel de căsătorie? De fapt se spune pe 
faţă că în România e ceva obişnuit ca o 
femeie să trăiască cu patru bărbaţi, fie 
separat, fie împreună. Cu alte cuvinte, 
româncele, femei frumoase, sunt bune 
pentru prostituţie!...

Se ştie că nunta are un caracter 
sfânt în Biserică – pentru că prin ea 
se consacră familia, naşterea de copii, 
dragostea care îi leagă pe cei doi. Dar 
căsătoria unei femei cu patru bărbaţi 
nu ar putea îndeplini nici una din 
funcţiile unei nunţi, aşa că implicaţiile 
acestei afirmaţii sunt contestarea ideii de 
nuntă, de familie, de naştere de copii. 
În această situaţie, parodia de nuntă pe 
care o prezintă Nadia Comăneci nu e 
altceva decât o invitaţie la turism sexual 
în România: „Femeile de aici nu vor o 
familie, ci doar să se distreze cu voi”.

Ar fi fost oare România batjocorită 
mai mult dacă s-ar fi aflat sub 

ocupaţie străină?

""Fraţilor, dacă murim aici 
în lanţuri şi în haine vărgate 

nu noi facem cinste Poporului 
Român, ci Poporul Român 

ne-a făcut onoarea 
să murim pentru el!

Petre Ţuţea
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– Dar celelalte două 
scene, aceea în care suntem 
anunţaţi că în România 
se circulă pe stradă călare 
pe zebre şi cea în care se 
arată că la noi cresc peştii 
în copaci nu ar putea 
susţine ideea că întreaga 
construcţie publicitară are 
un caracter absurd, deci 
că totul nu a fost decât o 
glumă?

– Chiar dacă ar fi „doar” o glumă, 
mie mi se pare obraznică şi revoltătoare. 
Ce om ar accepta ca cineva să glumească 
despre mama şi soţia sa zicând că ar trebui 
să lucreze la bordel, fiindcă se pretează? 
De fapt, acest lucru îl sugerează reclama 
– căci şi mama şi sora şi soţia noastră sunt 
românce, iar celelalte românce nu sunt 
decât o parte a neamului din care facem 
parte. În genere, această reclamă e o 
necinstire a femeii de pretutindeni, lucru 
pentru care puteau fi daţi în judecată 
cei care au construit clipul. Mă mir că 
mişcările feministe nu s-au sesizat încă. 
Oricum, în America un astfel de clip 
nu ar fi putut trece, cel puţin cu 10-20 
de ani în urmă. De ce credeţi că Nadia 
Comăneci, şi nu Ilie Năstase, a fost pusă 
să susţină afirmaţia? Tocmai din acest 
motiv – să nu apară acuzaţii din partea 
feministelor. 

Pe de altă parte, nu e deloc o 
glumă. Într-adevăr, soluţia pe care o 
găsesc creatorii reclamei ca să disimuleze 
batjocorirea făţişă a României a fost aceea 
de a introduce conceptul de prostituare 

în contextul unor acte absurde, lucru 
sugerat de scenele cu călăreţii pe zebre 
din faţa Casei Poporului şi cu peştii ce 
cresc în copac. De fapt, gluma nu e decât 
pretextul, căci întregul construct logic 
nu face altceva decât să susţină ideea 
generală a reclamei: „România e ţara 
alegerii”, iar afirmaţia aceasta nu mai este 
luată de nimeni drept o glumă. 

Dacă iniţiatorii acestei campanii 
publicitare ar fi vrut pur şi simplu să 
sugereze că străinii nu ştiu nimic despre 
România, de ce nu au ales scenariul unei 
alte absurdităţi, în locul celui al „miresei 
cu patru bărbaţi”? Dacă nu s-a urmărit 
cu adevărat sugerarea ideii de prostituare, 
de ce nu s-a început reclama cu călăreţii 
pe zebre, ci chiar cu mireasa prostituată? 
Este simplu: pentru că aceasta este chiar 
ideea de forţă a campaniei Ministerului 
Turismului. Însuşi sloganul Land of 
Choice ne demonstrează că n-a fost 
deloc o glumă: în România faci ce vrei, e 
legal tot ceea ce-ţi satisface plăcerea, ţie, 
omule-zeu european! 

– Dar, totuşi, poate că telespectatorii 
obişnuiţi nu vor sesiza aceste nuanţe şi vor 
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Gheorghia Moraitis din Mesolonghi 
poves teşte: „În anul 1918 s-a abătut pes-
te Mesolonghi o gripă mortală. În ciuda 
tuturor stră daniilor depuse de me dici, 
gripa se transmitea de la unul la altul şi 
după câteva zile oamenii mureau răpuşi 
de boală. În fiecare zi mureau câte două-
zeci şi cinci-treizeci de persoane, pe care 
le transportau carele şi le îngropau fără să 
le însoţească la groapă vreun preot. Era o 
epidemie înfricoşătoare. Acelaşi lucru se 
întâmpla şi la Agrinio, unde mureau în fi-
ecare zi patruzeci-cincizeci de persoane, în 
Etoliko şi în satele dimprejur. Când con-
ducătorii oraşului au văzut cât de multe 
victime erau şi cât de repede se întindea 
boala, s-au înţeles cu episcopul şi au trimis 
oameni la Mănăstirea Maicii Domnului 
Prusiotissa. L-au rugat pe egumen să adu-
că icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului în Mesolonghi, ca să înce teze 
epidemia. Icoana a tre cut mai întâi prin 
Agrinio, unde chiar de la primele ore ale 
sosirii ei au încetat să mai moară oameni, 
iar cei bolnavi s-au însănătoşit. Cei din 
Agrinio au voit să ţină icoana mai multe 
zile, dar au venit trimişi din satele înve-
cinate care cereau icoana, fiindcă şi acolo 
mureau oameni. 

Pe data de 1 noiembrie 1918 icoana a 
ajuns cu trenul şi în Mesolonghi. Aici lo-
calnicii aşteptau de cu noapte în locul 

numit Finikia. Ploua torenţial şi medi cii 
recomandaseră să nu meargă nimeni să 
întâmpine icoana. Exista pericolul ca, da-
torită îmbulzelii, oame nii să se molipsească 
uşor de gripă unul de la celălalt, iar ploaia 
să înrăutăţească situaţia, şi astfel să fie mai 
multe victime. Dar oamenii simpli şi cre-
dincioşi au arătat mai multă încredere în 
Maica Domnului decât în medici. Şi nă-
dejdea lor n-a fost înşelată. 

Au întâmpinat-o, aşadar, pe Maica 
Domnului, au adus pe jos icoana ei în 
Mesolonghi şi au purtat-o pe străzile ora-
şului, făcând cereri pentru mântuirea lor. 
Nimeni nu s-a molipsit de gripă, ci chiar 
şi cei care erau bolnavi s-au tămăduit. Din 
ziua în care Maica Domnului a venit în 
Mesolonghi nimeni nu a mai murit de 
gripă. 

În amintirea minunii şi în semn de 
recunoştinţă au strâns bani şi au făcut un 
sfeşnic cu şapte braţe pe care l-au dăruit 
mănăstirii. Au făcut şi o copie a icoanei 
Maicii Domnului Prusiotissa, care se 
păstrea ză până astăzi în Biserica Sfintei 
Parascheva”. 

Asceţi în lume, ed. Evanghelismos, 
Bucureşti, 2009

Maica Domnului a alungat gripa (spaniolă) 
cea aducătoare de moarte
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Redăm partea a doua a dialogului cu 
Luca Zolli, italian din Benevento (lângă 
Napoli), care a primit botezul ortodox în 
anul 2005 într-o comunitate ortodoxă greacă 
din sudul Italiei. Convorbirea s-a desfăşurat 
în limba română, pentru care Luca are o ne-
disimulată dragoste. Am păstrat frumuseţea 
simplă a exprimării sale şi am intervenit tacit 
doar în cazul puţinelor dezacorduri sau gre-
şeli gramaticale.

– Cum vedeţi raportul dintre Occident şi 
Răsărit, raportul acesta Italia – România, din 
punct de vedere spiritual? Observaţi că acum 
ne confruntăm cu un război cultural, infor-
maţional. Vin peste noi avalanşele acestea de 
informaţii din Occident, ni se spune că trebuie 
să ne modernizăm, să intrăm în rândul lumii, 
al Europei, că Ortodoxia e ceva învechit... Cum 
priviţi toate problemele acestea? 

„Nu papa e piatra, ci Hristos”
Lupta dusă de un catolic practicant pentru a primi botezul în Ortodoxie (II)

"

"

Știu şi eu că n-avem dreptate, dar prefer să 
merg cu papa în iad, decât cu toate adevărurile 
voastre în Rai.

Un iezuit către episcopul ortodox din Mexic  
Pavel Ballester, convertit de la papism

De la catacombele din Roma
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– Eu sunt foarte împotriva secularis-
mului. Dar şi înainte să trec la Ortodoxie 
eu l-am considerat un lucru foarte greşit. 
Dar, dacă eu iau ca exemplu cum se trăieş-
te în familia chiar şi catolică (practicantă, 
n.n.), care se simte bine, care merge du-
minica la biserică, care trăieşte cum zice 
Biserica Catolică: în casă oricum nu e li-
nişte, orice se întâmplă. E ca şi cum ar fi 
închisă într-o perspectivă nespirituală şi 
muritoare. Adică, se termină. Şi e un fel 
de mică angoasă peste viaţa asta. Ferească 
Dumnezeu, se întâmplă un necaz, nu 
ştii cum trebuie să faci. Nu te gândeşti la 
moarte, nu te gândeşti la iubirea adevărată, 
că iubirea adevărată e altceva, e ceva care 
trebuie să treacă peste moarte. Şi dacă dai 
deoparte Biserica Ortodoxă şi viaţa pe care 
o trăieşte, se pierde din sensul adevărat. Şi 
exact asta s-a întâmplat în Italia, exact asta 
s-a întâmplat în sudul Italiei. Că am zis: 
i-a fost luat sufletul cu forţa, şi acuma îl 
vedeţi pe om că nu mai este el însuşi, nu 
mai are puterea şi forţa pe care le avea îna-
inte. Dar dacă cineva citeşte, dacă cineva 
vrea să meargă mai adânc... Palermo, de 
exemplu, în Sicilia, a fost un oraş bizantin 
extraordinar. Când l-au cucerit musulma-
nii, le-au trebuit trei zile numai să scoată 
bogăţia care era acolo şi frumuseţea care 
era acolo, trei zile în continuu. Şi numai 
în Constantinopol a fost mai mare: şapte 
zile le-au trebuit la cruciaţilor să fure tot, 
să scoată afară frumuseţea care era acolo. 
Şi acum, dacă mergeţi în Palermo, vedeţi 
cum e redus oraşul ăla. Şi Napoli a fost 
bizantin, şi Amalfi. Asta este o ţară extra-
ordinară. Dar să vedeţi că poporul are ceva 

în el că nu reuşeşte să înainteze. Noi sun-
tem diferiţi de nordul Italiei. Şi, după aia, 
ce mai este frumos în viaţa asta modernă, 
în care cineva vrea să stea neapărat deopar-
te de viaţa ortodoxă? Ce mai are frumos? 
În orice privinţă, viaţa trăită cum ne arată 
Ortodoxia e ceva care nu se poate schimba 
cu nimic. Călugării de la Muntele Athos 
nu sunt înapoiaţi: ştiu să folosească de toa-
te, folosesc şi tehnologia, o folosesc foarte 
bine. Pentru asta, ce?! Sigur, nu sunt îna-
poiaţi, dar nu sunt nici modernişti, adică 
să dea deoparte Tradiţia Ortodoxă.

– Spuneaţi dumneavoastră că dacă ar 
fi o misiune ortodoxă mai puternică în su-
dul Italiei ar putea trece şi într-o săptămână 
mulţi italieni la Ortodoxie.

– Da, da, dar oricum le trebuie o 
săptămână. Italienii din sud, după o săp-
tămână, zic: asta-i Biserica! Asta-i cum 
trebuie! Un fapt mic: dacă mergeţi în Italia 
de Sud, când se sfinţeşte casa, preoţii cato-
lici intră repede şi ies. Şi toţi rămân blocaţi 
– ei sunt pregătiţi să stea acolo cel puţin 
o oră, o oră jumate pe loc. Şi rămân aşa... 
Când au văzut cum a fost sfinţită casa mea, 
toţi se gândeau... Şi după aceea mi-au pus 
multe, multe întrebări. Că se vede (dife-
renţa, n.n.), de la lucrurile astea mici şi de 
la frumuseţe. Când se intră într-o biserică 
ortodoxă, toţi rămân şi zic: „Ce frumoasă, 
ce frumuseţe, ce comoară!” Nu-i trebuie 
mult timp; o săptămână, atât. Asta nu am 
zis eu. Eu m-am bucurat când am auzit. 
Dar au fost două persoane diferite, în două 
momente diferite, care mi-au zis acelaşi lu-
cru. Eu mă bucur, sunt convins de faptul 
ăsta.
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Am aflat de la cititorii noştri că în 
cadrul unor dezbateri privind chestiunea 
calendarului a fost adus în discuţie şi sfân-
tul stareţ athonit Gheron Iosif Isihastul, 
cunoscut românilor mai ales prin scri-
sorile sale, publicate în limba română 
la Editura Bizantină sub titlul generic 
Mărturii din viaţa monahală. Încercând 
să-şi justifice propria stare de neascultare 
faţă de Biserică, unele voci îl prezintă ca 
fiind un părinte „zelotist”. În cazul orto-
docşilor aflaţi „pe vechi”, a fi zelotist nu 
se traduce simplu prin ceea ce numim în 
România stilist (vechi-calendarist) – pentru 
că Sfântul Munte, Patriarhia Ierusalimului, 
Rusia, Serbia, ş.a. s-au opus schimbării 
calendarului şi slujesc după vechiul calen-
dar, dar păstrează comuniunea cu întreaga 
Biserică Ortodoxă. Într-o primă accepţiu-
ne, la Sfântul Munte, zelotişti s-au numit 
toţi aceia care, neprimind noul calendar, 
au încetat şi pomenirea patriarhului de 
la Constantinopol (atitudine adoptată în 
primă fază şi de Cuvios). Cu timpul, s-a 

cristalizat un zelotism extremist, carac-
terizat prin neascultarea faţă de ierarhie, 
tăgăduirea valabilităţii Sfintelor Taine ale 
tuturor acelora care slujesc „pe nou” şi res-
pingerea comuniunii cu toate Bisericile 
Ortodoxe „oficiale”.

Am considerat de mare folos publica-
rea pentru prima oară în limba română a 
capitolului Despre calendar, dintr-o lucra-
re biografică închinată Bătrânului Iosif 
de către ucenicul său iubit Stareţul Efrem 
Filotheitul, una dintre personalităţile cu 
mare autoritate duhovnicească în zile-
le noastre. Stareţul Efrem s-a stabilit în 
America unde a înfiinţat peste 20 de mă-
năstiri ortodoxe, făcând să înflorească 
pustiurile de peste ocean. Mulţumim pe 
această cale părinţilor români de la Chilia 
Buna-Vestire, Schitul Lacu –Athos, pentru 
bunăvoinţa cu care ne-au pus la dispoziţie 
traducerea făcută după originalul grecesc. 
Nădăjduim să fie de folos tuturor acelora 
care caută cu sinceritate adevărul.

Pentru cei care vor  
să părăsească Biserica, crezând 
că aşa slujesc lui Dumnezeu
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DESPRE CALENDAR (I)

Fiilor, rugăciune! Rugăciune, 
părinților, ca să ne descopere 
Dumnezeu şi să nu facem vreo 
greşeală. Ceea ce ne va descoperi 
Dumnezeu, aceea vom primi.

Gheron Iosif Isihastul

Una dintre izbânzile înţelepte ale 
Starețului Iosif a fost luarea unei poziții 
corecte în problema calendarului, care în 
acea vreme devenise foarte acută, de vreme 
ce acesta organizează viața istorică şi litur-
gică a Bisericii. 

Conducerea revoluționară a lui 
Gonata1, prin ordinul regal din 18 ianu-
arie 1923, a hotărât, din motive politice, 
să înainteze la introducerea noului calen-
dar în statul grec. Fireşte, Biserica putea 
să respecte vechiul calendar pentru anul 
liturgic. Cu puține zile mai târziu însă, 
pe data de 3 februarie 1923, Patriarhia 
Constantinopolului propunea printr-o en-
ciclică Bisericilor Alexandriei, Antiohiei, 
Ierusalimului, Serbiei, Ciprului, Greciei 
şi României revizuirea calendarului 
bisericesc. 

Prin urmare, la 10 martie 1924, Sfântul 
Sinod al Bisericii Greciei a hotărât să 
1 Gonatas Stelianos, general-locotenent în armata 
greacă. A participat la Războiul mecedonean (1907-
1909), la Războaiele balcanice şi la incursiunea din 
Asia Mică. În noiembrie 1922 a devenit preşedintele 
guvernului revoluţionar până în ianuarie 1924 când a 
predat conducerea lui Venizelos.

revizuiască calendarul bisericesc, cu excepția 
perioadelor Triodului şi Penticostarului, 
care aveau să fie rânduite după Pascalie. 
Această sinteză a fost numită, nu fără pro-
bleme liturgice, noul calendar iulian sau 
îndreptat. Astfel, şi Bisericile Alexandriei, 
Antiohiei, României şi Bulgariei au primit 
noul calendar, în ciuda împotrivirilor ve-
nite din partea poporului credincios. De 
fapt, această înnoire a pricinuit schisme în 
Biserică, formându-se aşa-numitele „bise-
rici vechi-calendariste”, rană care nu s-a 
cicatrizat nici până astăzi.

Timp de 11 ani cei de pe stilul vechi au 
fost cu totul lipsiți de vreo conducere bi-
sericească, neavând episcopi. Dar Biserica 
fără episcop nu este socotită Biserică. Însă 
în 1935 episcopul Florinei, Hrisostom 
Kavuridis, s-a rupt de Biserica oficială şi a 
intrat în cea a vechilor calendarişti. Acest 
pas a fost salutat de către zelotişti cu multă 
bucurie, fiindcă în felul acesta dobândeau 
şi un cap pentru biserica lor.

Această pildă a sa au urmat-o apoi 
Gherman al Dimitriadei şi Hrisostom al 
Zakinthului. Aceşti trei episcopi au îna-
intat apoi la hirotonia altor patru episcopi 
noi, printre care a fost şi monahul Matei 
de la Schitul Sfântului Vasilie din Sfântul 
Munte. 

Până în 1937, printre vechii calendarişti 
a existat o mare nedumerire: dacă cei de pe 
stilul nou trebuie să fie socotiți schismatici 
sau nu. Până atunci nu au avut nişte punc-
te de vedere clare. 

Hrisostom al Florinei socotea că ma-
joritatea credincioşilor erau de partea celor 
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care ţineau calendarul vechi. Prin urmare, 
nu ar fi fost cu neputință ca Biserica ofi-
cială să fi revenit la vechiul calendar, dacă 
zelotiştii ar fi păstrat o poziție de protest 
mai înțeleaptă, fără extremisme şi lipsă 
de tact. Astfel, prin enciclica sa oficială 
Hrisostom a declarat că maica vechilor 
calendarişti era Biserica Greciei şi că de 
acolo primeau Harul şi că poziția lor era 
una de protest. 

Însă atunci când a declarat că Tainele 
celor de pe stilul nou sunt valide, vechii 
calendarişti s-au despărțit în două tabere 
vrăjmaşe: cei moderați, care îl urmau pe 
Hrisostom al Florinei, şi cei extremişti, 
care îl urmau pe Matei Karpathakis şi 
susțineau că Tainele Bisericii oficiale sunt 
invalide. 

Între cele două tabere exista destulă 
vrăjmăşie. Desigur, zelotiştii aruncau asu-
pra lui Hrisostom al Florinei nu puține 
anateme şi blesteme. 

Într-o zi, părintele Vartolomeu, care 
era un ieromonah din tabăra lui Hrisostom 
al Florinei, l-a vizitat pe Stareț (Gheron 
Iosif ) şi a voit să discute cu el problema 
calendarului. Însă Starețul, care era omul 
păcii şi al rugăciunii, nu voia aceasta şi de 
aceea i-a spus: „Renunță la discuția asta, 
căci vom spune cuvinte grele şi ne vom 
mâhni”. Celălalt însă insista şi începuse să 
spună cele ale sale despre calendar. Şi aşa 
cum se aşteptase Starețul, s-a şi petrecut. 
Şi-a pierdut pacea şi a rostit cuvinte tăioase 
împotriva lor.

Apoi, când a mers la chilia sa ca să se 
liniştească, simțea ca şi cum ar fi pierdut 
puțin Harul şi îi venea greu să se războ-
iască împotriva demonilor. Experimentat 
în cele duhovniceşti cum era, a înțeles că 
ceva nu mergea bine. Atunci s-a întors cu 
stăruință la scăparea sa cea dintotdeauna, 
rugăciunea. S-a nevoit cu lacrimi, durere 
şi cu smerenie adâncă pentru a primi răs-
puns. S-a luptat timp de mai multe ceasuri 
în rugăciune şi după ce a simțit la sfârşit 
puțină pace, a mers să se odihnească. În 
somn i-a arătat Dumnezeu următorul vis, 
aşa cum ne-a povestit el însuşi: „Se făcea 
că mă aflam pe o fâşie a Sfântului Munte 
intrată în mare şi care era amenințată să 

Cuviosul  
Iosif Isihastul
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Anumite cercuri eterodoxe bine 
mediatizate urmăresc să împrăş-
tie astăzi în rândul credincioşilor 
Bisericii noastre teama că împăr-
tăşirea din acelaşi potir cu Sfintele 
Taine ale lui Hristos ar putea fi un 
„procedeu neigienic”, care să ducă 
la contractarea sau chiar răspândi-
rea unor boli. Această frică lipsită de 
evlavie, cu totul alta decât „frica lui 
Dumnezeu” la care îi cheamă preotul 
pe dreptslăvitori, apropiindu-se de 
Sfântul Potir, se doreşte a fi cultiva-
tă o dată cu veştile despre noul virus 
ce bântuie prin lume, cunoscut sub 
numele de „gripa porcină”. Poate 
că stăpânitorii lumii acesteia, chiar 
aceasta urmăresc: cultivarea unui cli-
mat psihologic favorabil reclamării 
interdicţiei de a mai da împărtăşania 
din acelaşi potir.

În acest context, unul din glasu-
rile răsunătoare ale Ortodoxiei de 
astăzi, Mitropolitul grec Nicolae al 
Mesoghiei, fost cercetător în fizică al 
NASA, şi ulterior monah al Mânăstirii 
Simono-Petras din Sfântul Munte, a sim-
ţit nevoia să mărturisească câteva 
lucruri pe care s-ar zice că unii le-
au uitat sau le trec cu vederea: „De 

secole se împărtăşesc creştinii, bolnavi 
sau sănătoşi, din acelaşi potir, cu aceeaşi 
linguriţă – niciodată nu se spală, nici-
odată nu se curăţă şi niciodată nu s-a 
observat nimic, nici o îmbolnăvire. 

Preoţii spitalelor împărtăşesc cre-
dincioşii şi bolnavii, iar acestora nu li 
se întâmplă nimic. Sfânta Împărtăşanie 
este tot ce-i mai sfânt în Biserica noas-
tră, cel mai bun medicament pentru 
trup şi suflet. Aceasta este cea mai mare 
învăţătură şi experienţă a Bisericii noas-
tre. La câţi nu cred în minunea Învierii 
Domnului, la câţi ironizează naşte-
rea Lui din Fecioară, la câţi tăgăduiesc 
frumosul miros ale sfintelor moaşte, la 
câţi desconsideră sfintele moaşte, la câţi 

Sfintele Taine  
şi o poveste adevărată din zilele noastre
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uneltesc împotriva Bisericii noastre, la 
câţi cer să dispară şi cea mai mică urmă 
de credinţă din sufletele noastre – firesc 
este să încerce să se folosească şi de aceas-
tă nouă gripă ca să se ia de sfânta noastră 
Împărtăşanie. 

Faptul că Anglicanii şi Catolicii 
au hotărât să prevină transmiterea prin 
împărtăşanie a bolii în Anglia şi Noua 
Zeelandă arată imensa distanţă din-
tre Biserica noastră Ortodoxă (care este 
euharistică, care trăieşte, crede şi pro-
povăduieşte Taina) şi celelalte grupări 
religioase (care, fără să vrea, acceptă astfel 
lipsa Duhului şi a lucrării lui Dumnezeu 
în aşa-zisele lor taine, precum şi lipsa lor 
de identitate bisericească). 

Viaţa fără Sfintele Taine seamănă cu 
o boală gravă fără medicament. Din pă-
cate, marea problemă nu este acest virus 
al gripei porcine, aşa cum susţin unii şi 
presa, şi nici virusul panicii mondiale, 
aşa cum susţin colegiile medicale, ci este 
virusul lipsei de evlavie şi microbul pu-
ţinei credinţe. Şi cea mai bună injecţie 
este deasa noastră participare cu conşti-
inţă curată şi «fără de osândă» la Taina 
Sfintei Împărtăşanii”.

Un mail primit de la una din-
tre cititoarele noastre ne înştiinţează 
despre o minune, nu cu mult dife-
rită de cea pe care o trăieşte oricare 
credincios ortodox împărtăşindu-se 
cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, 

dar care are o mare relevanţă pen-
tru aberanta convingere a unora că 
Sfânta Împărtăşanie te poate infecta. 
Este unul din semnele vremurilor de 
mare confuzie duhovnicească pe care 
le parcurgem faptul că Dumnezeu se 
arată făcând mari minuni pentru a 
ne lumina calea Ortodoxiei. Ca să nu 
aibă nimeni îndreptăţire că n-a ştiut 
unde este Adevărul. 

În luna iunie 2009, pe pagina de in-
ternet a parohiei ortodoxe Bunavestire 
din Cranston, Rhode Island (S.U.A.), 
printre multe alte ştiri, evenimente şi 
anunţuri, este relatată şi povestea unei 
minuni: povestea unei tinere care nu cre-
dea în taina Sfintei Euharistii. 

Părintele Nicolae Tănase de la  
Valea Plopului împărtăşind copiii
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Vă trimit mărturia mea 
privind modul dramatic în 
care a venit pe lume fetiţa 

mea, Ioana, care acum are 5 
ani şi jumătate – bucuria şi 

binecuvântarea familiei noastre 
(adică părinţii şi sora mea, eu 
– mama ei, şi toate rudele din 
partea mea), deşi tatăl ei încă 
nu o cunoaşte, pentru că nu 

vrea lucrul acesta.

Încă înainte de a rămâne 
însărcinată, mă preocupase 

foarte mult problematica 
avortului, frământându-mă 

cum să-i fac pe semenii mei să 
înţeleagă ce groaznic  

este să iei o astfel de hotărâre, 
pe care mai târziu nu poţi  

decât s-o regreţi...

Eu însămi, în copilărie, am suferit enorm când, 
prin clasa a 5-a sau a 6-a, am devenit fără să vreau com-
plice la unul sau două avorturi pe care mama mea le-a 
făcut acasă... eu plimbându-mă pe holuri, paralizată, 
îngrozită de ce se petrecea în dormitorul părinţilor! Am 
simţit toată durerea fratelui sau surorii mele omorâte – 
dar, vai!, aidoma lui sau ei, şi strigatul meu a fost unul 
mut...

Părinţii încercaseră să mă trimită de acasă, ca şi pe 
sora mea, dar eu am insistat să rămân, bănuind ce ur-
mează să se întâmple şi sperând că o să am puterea să-i 
opresc. Mă gândeam să merg să-l anunţ pe vecinul de 
deasupra, administratorul blocului, ca să cheme miliţia 
pentru a o opri pe mama – ştiam că avorturile sunt in-
terzise... Vai! N-am putut, mi-a fost frică pentru mama 
că o s-o aresteze... 

Laşitatea mea nu mi-a ajutat, căci, auzind strigate-
le înăbuşite ale mamei mele, simţeam acum nu numai 
durerea fratelui sau surorii mele care murea şi pe care 
o trădasem, dar şi frica că mama va muri, amestecată 
cu furia pentru ea şi tata că hotărâseră uciderea, plus o 
imensă vinovăţie. Dar am îngropat totul în mine, cu 
lacrimi amare şi, ruşinându-mă să vorbesc despre acest 
lucru chiar şi cu părinţii mei, mai târziu, m-am îmbol-
năvit sufleteşte îngrozitor! 

Despre avort 

şi naşterea 

de prunci
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Primele simptome au fost o frică pa-
ralizantă, care mă împiedica la şcoală să 
mă mai concentrez, şi teama permanentă 
şi inexplicabila că cei dragi, mai ales sora şi 
tatăl meu, ar putea muri subit (mai târziu 
aveam să aflu că această teamă se numeşte 
thanatofobie, frica exagerată de moarte)... 
N-am mai fost premiantă la Olimpiadele 
de matematică şi română, dar am luat to-
tuşi premiul I în clasa a 6-a. 

Apoi, surprinzând-o pe mama mea 
spunându-i verişoarei ei – care-i recoman-
dase moaşa criminala, şi care venise a doua 
zi să vadă cum se simte – că este bine, în 
timp ce freca podelele cu o vitalitate şi o 
uşurare grozavă în glas, am început s-o 
simt ca pe o străină şi încet, aproape fără 
să-mi dau seama, s-o condamn şi s-o urăsc, 
căci nu arăta nici o părere de rău. Aşa că în 
inima mea s-au încuibat vinovăţia, nepu-
tinţa, răceala, chiar ura faţă de mama mea, 
reproşul faţă de trădarea tatălui meu – de 
care ştiam că se opusese iniţial avortului, 
dar până la urmă plătise sub ochii mei pre-
ţul sângelui fiului sau fiicei lui acelei femei 
îngrozitoare!

La sfârşitul clasei a 7-a, deşi îmi reve-
nisem cu şcoala şi nu mai aveam o stare 
nevrotică anxioasa, nici coşmarurile în care 
cineva mă urmarea ca să-mi ia viaţa, am în-
ceput să-mi doresc să nu mai mănânc atât 
(deşi toată copilăria mea fusesem o mân-
căcioasă) şi ajungând în jurul datei de 14 
septembrie să nu mai pot mânca deloc, 
nici să dorm...

Revenind totuşi la subiectul iniţi-
al – avortul şi întreg cortegiul groaznic de 

urmări din cele mai oribile asupra victimei 
inocente, dar şi asupra întregii familii unde 
se făptuieşte crima – aş vrea să mai adaug 
că, de-a lungul anilor, am încercat să înţe-
leg toate cauzele, contextul, implicaţiile şi, 
în cele din urmă, calea de ieşire din acest 
iad. Bineînţeles, am ştiut de la început că 
numai iertarea şi dragostea lui Hristos pot 
aduce lumină atât pentru pruncul nenăs-
cut şi lepădat fără a avea chip şi nume, fără 
a avea Botezul care să-i dăruiască intrarea 
în Împărăţia lui Hristos, cât şi pentru pă-
rinţii ucigaşi, călăi, complici etc. Numai 
că, din experienţa personală, mi-am dat 
seama că este foarte greu pentru multe fe-
mei care au căzut în acest groaznic păcat 
să trăiască o pocăinţă adevărată, pentru 
simplul fapt că ele nu conştientizează gra-
vitatea faptei lor, împietrindu-şi inima ca 
să nu simtă durerea firească, şi încet-încet 
ajung să gândească că este ceva normal, de-
oarece aproape toată lumea o face.

Pe când eram în Germania, ca azi-
lanţi, în septembrie 1990, mama a mai 
avortat un băieţel – căruia eu şi sora mea 
îi dădusem numele Cristi, rugând-o pe 
mama să-l nască, căci o vom ajuta. Deşi 
tatăl meu s-a opus (care a fost născut de 
bunica mea, deşi era necăsătorită, în vre-
mea când Bucureştiul era bombardat, iar 
bunicul, de pe front, îi ceruse bunicii să-l 
lepede), iar doctorul ginecolog le-a spus 
părinţilor mei că şi el se născuse când pes-
te oraşul lui, Bayreuth, cădeau bombe şi 
că, oricum, în Germania Federală avortul 
era interzis – până la urmă, mama nu a 
vrut cu nici un chip să-l nască. Doctorul, 
descoperindu-i un fibrom şi probleme de 
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Din partea unui părinte 
Din Suceava

Citesc cu bucurie revista frăţiilor noastre. 
Într-adevăr, oferă informaţii foarte folositoare 
pentru vremurile în care trăim şi, poate cel mai 
important, aduce şi un licăr de nădejde în su-
fletele credincioşilor noştri încercaţi de boală şi 
suferinţă sau cuprinşi de patimi greu de învins. 
Mă gândesc cu părere de rău că multă lume 
nu ştie de existenţa acestei publicaţii. E drept 
că puţini mai au liniştea sufletească şi dispozi-
ţia să citească. În acelaşi timp, din experienţa 
proprie, am constatat câtă nevoie au oamenii 
bolnavi din spitale de cuvântul lui Dumnezeu 
spus pe înţelesul lor. Dacă ar fi să scrieţi re-
vista doar pentru ei, ar merita efortul. Ei au 
şi timpul şi dispoziţia sufletească să primeas-
că un cuvânt care să-i întărească în credinţă. 
De aceea, v-am scris pentru a vă îndemna să 
încercaţi ca revista să ajungă şi în saloanele spi-
talelor. Bineînţeles, acolo unde se poate. Dacă 
sectele fac „misiune” între ortodocşi prin toate 
mijloacele, noi nu ar trebui să alergăm pentru 
a hrăni duhovniceşte pe fraţii noştri aflaţi în 
suferinţă şi necazuri? În oraşul nostru, cu aju-
torul lui Dumnezeu, ne vom strădui să ducem 
această revistă, şi alte scrieri de suflet ziditoare, 
în saloanele spitalelor. Şi cred că Hristos ne va 
ajuta şi va binecuvânta această lucrare. 

reDacţia 

Părinte, vă mulţumim pentru gândul 
cel bun. Aveţi multă dreptate în privinţa aju-
torului duhovnicesc care trebuie dat celor în 
suferinţă. Ştim de la Sfinţii Părinţi că milos-
tenia sufletească e cu mult mai mare decât cea 

trupească, adică să ajuţi pe cel de lângă tine să 
se întărească în credinţă. Dar câţi, oare, mai 
pricepem în zilele noastre răspunsul pe care 
Mântuitorul îl dă ispititorului: Nu numai cu 
pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese 
din gura lui DumnezeuMatei 4: 4? Aşadar, primim 
cu multă bucurie sfatul sfinţiei voastre şi ne 
vom strădui să-l urmăm. Din păcate, resursele 
noastre materiale sunt mai mult decât limitate, 
încât ne-ar fi imposibil să susţinem financiar 
o acţiune atât de amplă. Dar avem nădejdea 
că în fiecare dintre oraşele mari se află oameni 
ai lui Dumnezeu care cu mărinimie lucrează 
binele. 

Prin urmare, în primul rând facem apel 
către toţi cititorii noştri să ne sprijine în aceas-
tă întreprindere, fiecare după putinţă. Unii 
pentru a duce revistele la spital, alţii pentru a 
strânge banii necesari desfăşurării acestei lu-
crări. Vă asigurăm că vom suporta jumătate din 
preţul fiecărei reviste dată bolnavilor din spita-
le. Asta înseamnă că numai câteva sute de lei 
sunt necesari pentru a împărţi reviste într-un 
spital cu sute de saloane. Până la urmă, poate 
că nu banii sunt cea mai mare problemă, deşi 
criza economică a accentuat sărăcia poporului. 
Dacă vrem să urmăm cugetării celor de dina-
intea noastră, a voievozilor sau chiar a ţăranilor 
simpli, vom vedea că ori de câte ori poporul 
era în mare nevoie ei alergau la Dumnezeu 
cu ofrande de rugăciune şi cu închinarea de 
locaşuri sfinte, pentru ca Însuşi Domnul să lu-
creze şi să izbăvească pe poporul Său. Şi aşa am 
dăinuit până astăzi în istorie. Ce bine ar fi să 
înţelegem şi noi aceasta! Nădăjduim, aşadar, 
părinte, să ne învrednicim a împlini gândul 
sfinţiei voastre, despre care avem sufleteasca 
încredinţare că e de la Dumnezeu. 
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Părintele Constantin – de-acum, slu-
jitor al Bisericii Biruitoare.
Gânduri la trecerea la cele veşnice a 
părintelui Constantin Mihoc 

„Părintele Constantin s-a dus la 
Domnul! Rugaţi-vă!”. Acesta a fost cel mai 
trist mesaj pe care l-am primit vreodată şi 
căruia, mult timp, nu am putut să-i dau 
crezare. Chiar şi acum, când scriu aceste 
rânduri, îmi este foarte greu să cred că părin-
tele Constantin Mihoc nu mai este printre 
noi. Era un om luminos şi răspândea multă 
lumină în jur, lumină venită din marea dra-
goste faţă de Hristos pe care o avea şi din 
care sorbeau toţi credincioşii care i se aflau în 
preajmă. Dumnezeu l-a iubit mult pe părin-
tele Constantin şi, în consecinţă, l-a înzestrat 
cu nenumărate virtuţi: avea o nesfârşită blân-
deţe, o uriaşă bunătate, răbdare nemăsurată, 

dragoste din plin faţă de aproapele şi, bineîn-
ţeles, multă smerenie. Părintele a dus o viaţă 
smerită şi a murit smerit, în timpul unor lu-
crări de demolare, sub zidurile unei clădiri, 
pe locul unde vroia să construiască pentru 
românii din Berlin o biserică. Îmi amintesc 
când venea la noi, la biserica „Sfânta Vineri” 
– Drumul Taberei din Bucureşti, pe care o 
considera a doua parohie a sa, cât de mult 
se bucurau toţi enoriaşii! Ascultam cu toţii 
nemişcaţi predicile sfinţiei sale, predici ros-
tite cu multă dragoste şi cu multă simţire. 
Plecam uneori de la biserică spre casă împre-
ună cu părintele. Îi plăcea să facă milostenie 
cu cei nevoiaşi. Îi păsa de orice suflet care 
aştepta un sfat, un cuvânt bun de la dânsul. 
Ce fericit a fost când a primit un mesaj de la 
un student care îi mulţumea în mod speci-
al, în numele întregului colectiv, pentru felul 
în care şi-a ţinut cursurile şi pentru felul în 
care a reuşit să transmită şi acelora dragos-
tea faţă de Sfinţii Părinţi! Părintele a dăruit 
multă iubire şi, prin urmare, a fost foarte iu-
bit. De aceea, foarte mulţi au vrut să-şi ia 
rămas bun de la sfinţia sa, venind în număr 
mare în locurile unde sicriul cu trupul său 
neînsufleţit a poposit – de la aeroport până la 
Suceava. Emoţionant a fost momentul de la 
biserica sa de suflet, biserica „Sfânta Vineri”. 
Deşi ne aşteptam să ajungă pe la ora 22:30, 
sicriul a ajuns, după un scurt popas la bise-
rica „Sfânta Ecaterina”, dincolo de miezul 
nopţii. Cu toate acestea, peste 500 de credin-
cioşi (mulţi cu copii mici, iar unii care nici 
măcar nu l-au cunoscut, doar auziseră despre 
părintele!) l-au aşteptat cu lumânări aprinse 
şi l-au întâmpinat cu cântarea atât de dra-
gă sufletului său: „Hristos a înviat!” Pacea pe 
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care o răspândea părintele în jur am simţit-o 
cu toţii atunci în inimile noastre. Sâmbătă, 
15 august, de praznicul Adormirii Maicii 
Domnului, peste 2000 de credincioşi şi peste 
100 de preoţi au fost prezenţi în curtea bise-
ricii „Bunavestire” din satul sucevean Sfântu 
Ilie, veniţi toţi să-l prohodească pe părintele 
Constantin.

Redăm câteva idei din cele rostite la 
biserica „Sfânta Vineri” – Drumul Taberei 
din Bucureşti de Înalt Preasfinţitul Serafim 
(Joantă), Mitropolitul Germaniei, Europei 
Centrale şi de Nord, şi de părintele Nicolae 
Burlan, parohul bisericii „Sfânta Vineri”.

Înalt Preasfinţitul Serafim: Părintele a 
trăit în lumina Învierii şi în bucuria Învierii 
în ultimele săptămâni ale vieţii sale. Asculta 
regulat „Hristos a înviat” şi cântările Învierii. 
Zilnic asculta de nenumărate ori cântarea 
„Hristos a înviat” şi cânta împreună cu corul 
(de pe CD – n.r.). În dimineaţa în care se în-
drepta spre biserică, în ultima zi a vieţii sale, 
a ascultat din nou „Hristos a înviat”, cântând 
el însuşi această cântare şi mărturisind surorii 
sale Rodica: „Nu mă mai satur de «Hristos a 
înviat»!” Părintele Constantin a fost un pre-
ot de excepţie, un preot cu o vocaţie preoţească 
cu totul şi cu totul deosebită, un om jertfitor, 
un om ascultător, un om smerit, un om rugă-
tor, respectuos faţă de ierarhia Bisericii, faţă de 
rânduielile Bisericii, respectuos mai cu seamă 
faţă de slujbele Bisericii. Slujea cu atâta aten-
ţie! Împodobea biserica cu cele mai frumoase 
veşminte, spunând că pentru Sfântul Altar şi 
pentru Biserică nimic nu este prea scump, căci 
toate le facem pentru Hristos. Se ruga în ge-
nunchi în fiecare dimineaţă, între două şi trei 

ore. În ziua în care a murit, s-a rugat două ore şi 
jumătate. Cine dintre noi mai stă în genunchi 
în fiecare dimineaţă două ore şi jumătate, aşa 
cum făcea părintele Constantin? Rugăciunea 
l-a întărit şi i-a dat curaj să se angajeze mai 
întâi de toate acolo, la Berlin, la zidirea bise-
ricii celei vii din sufletele credincioşilor. Zilele 
acestea am stat la Berlin şi i-am ascultat pe 
mulţi dintre credincioşi. Mi-au mărturisit cât 
au fost de rătăciţi şi cum i-a salvat părinte-
le printr-o relaţie personală, permanentă… 
Foarte mulţi credincioşi mi-au mărturisit că 
l-au visat pe părintele Constantin (după mu-
tarea sa la Domnul – n.r.). Absolut toţi l-au 
văzut în lumină sau îmbrăcat în haine strălu-
citoare sau liturghisind. O fetiţă, înainte de a 
afla părinţii ei că a murit părintele, le-a spus: 
„Doamne-Doamne a venit din cer şi l-a scos 
pe părintele de sub dărâmături, şi apoi a venit 
Mama lui Doamne-Doamne şi l-a luat pe pă-
rintele la cer”.

Părintele Nicolae Burlan: Părintele 
Constantin era un sfânt în viaţă, simţeai o 
mare plăcere stând în preajma lui, simţeai o 
mare plăcere să vorbeşti cu el, aşteptai cu dragă 
inimă întâlnirea cu el. Și lucrul acesta îl pot 
mărturisi toţi cei ce l-au cunoscut…

Era un preot deosebit, care răspândea 
sfinţenie în jurul lui prin cuvânt, prin com-
portament, prin starea lui permanentă de 
rugăciune. Mi-l amintesc de câte ori venea la 
Sfânta Liturghie şi la Sfântul Maslu - venea 
cu un caiet de-al lui plin de pomelnice, în care 
pomenea de la Mitropolitul Serafim până la 
ultimul credincios de la Berlin, dar şi multe 
pomelnice din parohia noastră. Era un om al 
rugăciunii… 
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În urmă cu circa o lună de zile am fost la 
Mănăstirea Nera. Mănăstirea Nera a fost făcu-
tă şi de mâinile lui, cu dalta şi cu ciocanul. A 
lucrat în urmă cu 13 ani la ridicarea acelei bise-
rici. A dormit în bordeie de pământ, nu exista 
nimic acolo. Dumnezeu a cerut o jertfă curată 
pentru înălţarea bisericii de la Berlin pentru că 
părintele Constantin a fost unul dintre cei mai 
curaţi preoţi pe care i-am cunoscut, unul dintre 
slujitorii lui Dumnezeu desăvârşiţi. 

Ne-au transmis, de asemenea, gândurile 
lor şi alte persoane care l-au cunoscut şi l-au 
iubit pe părintele Constantin.

Prof. Dr. Pavel Chirilă: A plecat din-
tre noi în chip neaşteptat, dar ca un ctitor 
adevărat! Trupul lui - templu al Duhului 
Sfânt - s-a aşezat la temelia Bisericii, jertfă cu 
bună-mireasmă.

Am ctitorit împreună cu el Aşezământul 
Christiana şi Mănăstirea Nera. Cu câteva zile 
înainte de trecerea la cele veşnice, ne-am văzut 
la Mănăstirea Nera.

- Vino la Bucureşti, l-am îndemnat.
- Nu. Eu mă întorc la Berlin, să încep zi-

direa noii biserici.
...L-a chemat spiritul jertfelnic şi vocaţia 

de ctitor.
Mai rar s-a întâmplat să cunosc un om 

unde modestia se împletea organic cu mândria 
de a fi creştin, cu demnitatea trăirii în Hristos 
şi a afirmării identităţii creştine.

În drumul de la Nera la Berlin, a cân-
tat nestăpânit - după cum mărturiseşte sora lui 
- „Hristos a înviat!”, ca un preludiu preînchi-
puitor la intrarea în veşnicie.

Noi, cei care am rămas, fraţii lui întru 

Hristos, avem nevoie de rugăciunile lui. O 
dovedeşte şi impulsul a mii de oameni de a-l în-
soţi pe ultimul drum: la Berlin, la Aeroportul 
Băneasa, la Facultatea de Teologie, la Biserica 
„Sfânta Vineri” din Bucureşti, la Suceava.

Părintele Constantin a avut şansa de a se 
naşte într-o familie binecuvântată – cu mulţi 
preoţi, părinţi dreptslăvitori creştini, mai apoi 
nepoţi, teologi sau preoţi, mulţi dintre ei ca-
dre universitare în Facultăţile de Teologie. A-L 
afirma şi a-L slăvi pe Hristos era ceva absolut 
firesc în familia în care s-a născut!

Constantin a înţeles că această şansă tre-
buie răsplătită printr-o lucrare jertfelnică: 
ctitor, cadru didactic universitar, tată şi soţ 
exemplar, misionar într-o lume depărtată de 
Ortodoxie.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, pomeneşte întru Împărăţia Ta su-
fletul robului tău Constantin!

Raluca Olga – în numele unor eno-
riaşi ai parohiei „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril” din Berlin:  Părinte, aţi 
plecat la Domnul, dar o să rămâneţi mereu 
prezent printre noi, în inimile noastre, în su-
fletele noastre, în zidurile bisericii pe care 
v-aţi străduit atâta să ne-o clădiţi... cu zâm-
betul dumneavoastră, cu bunătatea voastră! 
După plecarea sfinţiei voastre, părinte, am 
înţeles cu adevărat semnificaţia sintagmei: 
„turmă fără stăpân”. Aşa am rămas dezorien-
taţi, pustiiţi şi trişti, fără păstorul nostru care 
ne aduna, ne sfătuia, ne bucura cu vorbele, cu 
prezenţa sa, ne colinda de Crăciun – bucurân-
du-se când ne găsea reuniţi, mai multe familii 
din sânul comunităţii noastre duhovniceşti. 
O să ne lipsească bunătatea dumneavoastră, 
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vorbele bune cu care ne întâmpinaţi mereu, 
ajutorul spiritual pe care l-am găsit mereu la 
dumneavoastră şi care ne făcea să ne ducem 
mai uşor povara traiului între străini. V-aţi 
zbătut pentru a ridica o biserică ortodoxă ro-
mânească în capitala unui mare stat – în care 
românii de aici, şi nu puţini, nu aveau unde să 
se roage – şi pentru biserica aceasta v-aţi jertfit. 
Dumnezeu să vă odihnească în pace, părinte! 
Și să ne ajute să continuăm ce aţi început, să 
avem şi noi biserica noastră în care să vă întâl-
nim la Liturghii...

Raluca Tănăseanu

Părintele Symeon de la Essex s-a dus 
la Domnul

În noaptea de 20 spre 21 august, după o 
suferinţă de câteva luni, părintele Symeon a 
trecut la Domnul. Părintele a fost un apro-
piat al părintelui Sofronie Saharov şi unul 
dintre cei mai cunoscuţi duhovnici ai mă-
năstirii Essex din Anglia.   Arhimandritul 
Symeon l-a însoţit pe părintele Rafail Noica 
la prima sa venire în România, în 1993, reve-
nind cu drag de fiecare dată în ţara noastră, 
ultima dată anul trecut.

Părintele Symeon Bruschweiller, de ori-
gine elveţian, s-a convertit de la protestantism 
la Ortodoxie la vârsta de 30 de ani şi era cel 
mai vârstnic vieţuitor al mănăstirii ortodoxe 
Sfântul Ioan Botezătorul din Maldon, Essex, 
ctitorită de Fericitul Arhimandrit Sofronie 
Saharov, căruia i-a fost ucenic foarte apro-
piat. A fost un om al rugăciunii inimii, prin 
excelenţă, un părinte duhovnicesc foarte 
cald, deschis şi iubitor, care a încercat să ne 
transmită prin însăşi fiinţa sa, în mod viu, 

iubirea fără margini a lui Dumnezeu pentru 
noi şi să-l aducă pe “omul recent”, dinspre 
duhul lumesc şi neo-păgânătatea New Age 
către Ortodoxie, împărtăşindu-i duhul şi în-
văţăturile Sfântului Siluan Athonitul. Ultima 
oară a vizitat ţara noastră în mai, anul trecut. 
(Cf. viatalatara.wordpress.com)

Mărturisirea de Credinţă  
împotriva Ecumenismului

La finalul întrunirii anuale a stare-
ţilor şi preoţilor ortodocşi din Grecia, 
ţinută la Volos în aprilie 2009, cei prezenţi 
au redactat şi semnat un document inti-
tulat Mărturisirea de Credinţă Împotriva 
Ecumenismului (v. Orthodoxos Typos, nr. 
1785/29 mai 2009). O dată cu Mărturisirea 
a fost publicată şi următoarea însemnare: 
Câţi dintre clerici, monahi, monahii şi laici 
doresc să participe la această mică consemnare 
a mărturisirii ortodoxe pot să declare aceas-
ta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de 
Credinţă împotriva Ecumenismului şi sem-
nez”. Să trimită însă spre informare şi numele 
lor complet, precum şi identitatea lor clerica-
lă, monahală sau profesională, localitatea şi 
ţara la adresa: Periodico THEODROMIA, 
PO Box 1602, 541 24 THESSALONIKI. 
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fax: 0030.2310.276590 sau pe e-mail la:  
palimpce@otenet.gr.

Mărturisirea a fost semnată până la 
această dată (început de septembrie 2009) 
de opt arhierei ortodocşi (Mitropolitul 
Pantelimon de Antinoe, Mitropolitul Serafim 
al Kythirelor şi Antikythirelor, Mitropolitul 
Cosma al Etoliei şi Akarnaniei, Mitropolitul 
Serafim al Pireului, Mitropolitul Ieremia 
al Gortinei şi Megalopolei, prof. univ. la 
Facultatea de Teologie din Atena, Mitropolitul 
Artemie de Raşka şi Prizreni, Kossovo şi 
Metohia [Patriarhia Sârbă], Mitropolitul 
Natanael de Nevrokopios (Patriarhia 
Bulgară), Episcopul Gheorghe (Schaefer) din 
Mayfield, Egumenul Mănăstirii Sfânta Cruce 
din Wayne, West Virginia, S.U.A.), de cinci 
stareţi de la Sfântul Munte Athos şi de sute de 
stareţi, preoţi şi profesori de teologie, la care 
s-au adăugat deja mii de credincioşi din în-
treaga lume. 

Este semnificativ faptul că: 
1. acest document dogmatic a primit 

semnătura unui număr impresionant de cle-
rici şi mireni din toată lumea, cu toate că nu 
a fost aproape deloc mediatizat, chiar şi de 
presa „bisericească”; 

2. între semnatarii Mărturisirii se regă-
sesc o mulţime dintre ucenicii apropiaţi ai 
Cuvioşilor contemporani: Iustin Popovici, 
Paisie Aghioritul, Porfirie, Iacob Ţalikis, dacă 
ar fi să numim doar pe câţiva dintre cei mai 
cunoscuţi ortodocşilor români.

Ca o primă reacţie la această manifes-
tare sobornicească extraordinară a pleromei 
Bisericii Ortodoxe împotriva ecumenismului 
sincretist, promovat pe o scară largă în anu-
mite medii, Patriarhul ecumenic Bartolomeu 

a ţinut să precizeze din nou, într-o predi-
că ţinută la Lyon (Franţa) în prezenţa mai 
multor Întâistătători ai Bisericii Ortodoxe: 
De vreme ce nu avem învăţătură dogmatică 
şi mărturisire (de credinţă) comună [cu ete-
rodocşii], nu putem să avem nici Euharistie 
comună, nici Potir comun cu ei (Orthodoxos 
Typos, nr. 1793/24 iulie 2009). Totuşi, ulte-
rior, în predica ţinută în Biserica Sf. Ioan 
Înaintemergătorul din Xirokrini, Vosporos, 
patriarhul s-a referit în mod explicit la textul 
Mărturisirii şi a spus despre semnatarii ei că 
„sunt însufleţiţi de un zel exagerat” şi că în 
curând vor primi răspunsul corespunzător din 
partea Patriarhiei Ecumenice, pentru că aceste 
lucruri sunt inadmisibile. (cf. http://proorto-
doxia.wordpress.com/) 

Această mărturisire de credinţă vine în 
întâmpinarea a două mari evenimente ecu-
meniste programate în această toamnă şi a 
aşa-zisului Mare Sinod panortodox anunţat 
pentru un viitor apropiat.

În prima jumătate a lunii octombrie se 
va întruni în Creta plenul Comisiei „Credinţă 
şi Ordine” din cadrul Consiliului Mondial 
al Bisericilor în prezenţa Patriarhului 
Bartolomeu. În a doua parte a lunii, se va 
întruni în Cipru Comisia Mixtă de Dialog 
Teologic între Ortodocşi şi Catolici, probabil 
în prezenţa Papei Benedict. Atât dezbaterea 
din Creta referitoare la posibilitatea unirii 
„bisericilor” (tema întrunirii este: Chemaţi 
la o singură Biserică), precum şi o eventua-
lă recunoaştere a primatului papal, în Cipru, 
provoacă credincioşilor ortodocşi de pretu-
tindeni o deosebită nelinişte. Vom reveni în 
numerele viitoare cu amănunte.
(Cf. www.impantokratoros.gr/root.ro.aspx)
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Sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare 
îşi îndeamnă păstoriţii să nu partici-
pe la concertul Madonnei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Bulgare, printr-un act datat pe 26 august, i-a 
chemat pe creştinii ortodocşi să nu participe 
la concertul Madonnei, programat pe 29 au-
gust la Sofia.

„Sfântul Sinod denunţă şi nu este de 
acord cu un astfel de tip de activităţi mu-
zical-artistice care în multe situaţii atacă şi 
dispreţuiesc în mod făţiş sfintele noastre 
simboluri religioase”, menţionează comuni-
catul Sfântului Sinod al Bisericii Bulgare.

De asemenea, Sfântul Sinod a amin-
tit că pe 29 august Biserica Ortodoxă 
Bulgară cinsteşte pomenirea Sfântului Ioan 
Înaintemergătorul, accentuând că „creştinii 
ortodocşi postesc în această zi, iar postul este 
aspru, doar cu apă şi pâine şi reţinere de la 
orice desfătare pământească”.

„Sfântul Sinod doreşte să-şi apere copi-
ii de astfel de ispite duhovniceşti, pentru că 
această zi este închinată muceniciei Sfântului 
Ioan Înaintemergătorul, şi pe viitor vom fi 
împotriva unor astfel de concerte provoca-
toare”, continuă comunicatul Sinodului.

În sfârşit, Sfântul Sinod al Bisericii 
Bulgare îşi încheie comunicatul cu urmă-
toarele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel: 
„Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi mor-
ţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, 
în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci 
să nu împărăţească păcatul în trupul 
vostru cel muritor, ca să vă supuneţi pof-
telor lui; Nici să nu puneţi mădularele 
voastre ca arme ale nedreptăţii în sluj-
ba păcatului, ci înfăţişaţi-vă pe voi lui 
Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi 
mădularele voastre ca arme ale drep-
tăţii lui Dumnezeu” (Romani, 6, 11-13). 
(Cf. www.impantokratoros.gr)

Ştiinţa şi crearea unei noi umanităţi

Descentrată de refuzul comuniunii cu 
Dumnezeu, lumea contemporană nu face 
altceva decât să sondeze cu încăpăţânare în-
tunericul, distrugând raţionalităţile după care 
Dumnezeu a rânduit lumea. Ajutată de dez-
voltările tehnologiei genetice, starea de revoltă 
a lumii faţă de Înţelepciunea lui Dumnezeu se 
traduce tot mai mult prin mutilarea firescului 
lucrurilor. Astfel, motivând – ca întotdeauna 
– urmărirea unui bine pentru întreaga uma-
nitate, oamenii de ştiinţă au ajuns să intervină 
în însuşi procesul apariţiei vieţii.

FO
TO

: M
adonna Louise Veronica Ciccone
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Astfel, perspectiva unui copil provenit 
din trei părinţi devine din ce în ce mai pro-
babilă, după ce oamenii de ştiinţă americani 
au reuşit să aducă la viaţă maimuţe care reu-
nesc informaţia genetică a trei părinţi, două 
femele şi un mascul. 

Naşterea a patru maimute macac în 
Statele Unite s-a vrut cea mai puternică do-
vadă obţinută până în prezent că ADN-ul 
poate fi transplantat cu succes de la o celu-
lă la alta pentru a corecta defectele genetice. 
(Cf. Hotnews.ro)

Tehnica genetică a urmărit eliminarea 
informaţiilor genetice care pot provoca boli 
grave la maturitate, a mitocondriilor, „defec-
te” care pot genera cancer, diabet, surzenie 
sau alte boli grave. Se întrevede astfel posi-
bilitatea ca în viitorul apropiat tehnica să fie 
aplicată oamenilor, iar copiii care se vor naş-
te să moştenească de fapt materialul genetic 
de la trei părinţi. 

Noile experimente asupra naturii uma-
ne nu fac decât să reediteze experimentele 
realizate de regimul nazist, arătând că în ciu-
da condamnării lui oficiale, noua ştiinţă nu 
face decât să-i ducă mai departe – deghizat 
– proiectul.

 
Criza economică din România 
anunţă o criză socială 

Ne aducem aminte că la începutul 
acestui an, din declaraţiile preşedintelui ţă-
rii, ale şefului BNR, Mugur Isărescu, şi ale 
altor politicieni, reieşea că ţara noastră nu 
avea nevoie de vreun împrumut extern pen-
tru a trece cu bine peste criza economică ce 
se anunţa tot mai profundă. La scurt timp 

după aceea, toată clasa politică, în frunte cu 
cei menţionaţi mai sus, au ajuns să justifi-
ce un împrumut de la FMI şi UE, înrobitor 
pentru ţara noastră: de nu mai puţin de 20 
miliarde de euro.

Abia câteva luni au trecut de la acel mo-
ment, criza s-a aprofundat, iar România se 
află acum în pragul unei revolte sociale din 
cauza incapacităţii de plată a angajaţilor din 
sectorul bugetar, sector din care urmează a fi 
disponibilizaţi până în 2015 peste 300 de mii 
de oameni.

În condiţiile în care magistraţii, me-
dicii, învăţătorii, poliţiştii anunţă ieşiri în 
stradă, iar pensionarii riscă să nu-şi mai pri-
mească pensiile, singura soluţie pe care clasa 
politică a găsit-o până acum este... tot îm-
prumutul, extern şi intern, de la bănci – ceea 
ce înseamnă tot un împrumut extern dat 
fiind faptul că sistemul financiar românesc 
e întreţinut în proporţie de 80% de bănci-
le străine, în special austriece. Motivând că 
România încă are o rată mică a împrumu-
tului extern, Ministrul Finanţelor, Gheorghe 
Pogea, susţine în continuare că singura solu-
ţie pentru România este împrumutul a încă 
30 de miliarde de euro, bani care în principal 
vor servi la a acoperi plăţile pentru sectorul 
bugetar.

Aceasta înseamnă că, pornită pe toboga-
nul înrobirii faţă de marile interese financiare 
globale ale marilor companii şi bănci, ţara 
nostră nu face în aceste momente decât să 
întărească lanţurile servituţii financiare, eco-
nomice şi politice.

De aceea, nu întâmplător avem sen-
timentul că scena noastră politică prezintă 
un amplu spectacol de păpuşi întreţinut 
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mediatic care nu face decât să ascundă ade-
văratele resorturi ale luării deciziilor. Decizii 
care, de la un timp, nu se mai iau în ograda 
noastră, ci pe la curţi străine. 

Din grânarul Europei, România a 
ajuns acum importator

Potrivit specialiştilor, în acest an recolta 
de grâu se cifrează la puţin peste 5 milioane 
de tone, cu o treime mai mică faţă de cea 
de dinainte de 1990. Dacă până în urmă cu 
câţiva zeci de ani România era considerată 
„grânarul Europei”, în prezent am devenit 
importatorul continentului. În anul 1989, 
ţara noastră avea o recoltă de grâu de cir-
ca 8 milioane de tone, iar la exact 20 de 
ani producţia la această cereală este aproa-
pe la jumătate, puţin peste 5 milioane tone.  
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, 
cel mai prost an al grâului în ultimii 20 de 
ani a fost 2003, când recolta a ajuns la 2,47 
milioane de tone. Aceasta nu a acoperit nici 
măcar necesarul de consum al României la 
acea vreme, fiind nevoiţi să importăm. Ani 
la fel de slabi au fost 1993, 1996 şi 2007, când 
recoltele nu au depăşit trei milioane de tone. 
La polul opus se află chiar recolta de acum 
20 de ani, când ţara noastră a produs peste 
7,84 milioane tone de grâu. (Cf. Evenimentul 
Zilei din 29 august 2009)

Într-o intervenţie tardivă şi cu iz elec-
toral, preşedintele României a recunoscut 
recent la rândul său că: „Treceam mult mai 
uşor peste criză dacă în ultimii 20 de ani 
ne bazam pe agricultură. România ar fi tre-
cut mult mai uşor criza dacă în ultimii patru 
ani nu batjocoream banii dându-i pe consum. 

Avem un potenţial agricol pentru a 
asigura hrană la 80 de milioane de cetă-
ţeni. Din păcate, cifrele de anul trecut ne 
arată că noi, 20 de milioane de români, am 
importat 70% din ceea ce am consumat. 
Acest adevăr este, probabil, semnalul cel mai 
puternic că trebuie să ne reorientăm politicile. 
Politica de consum nu este bună şi trebuie să se 
investească în producţia agricolă. Dacă ne vom 
mulţumi să trimitem grâul şi fructele la oraş, să 
se facă acolo conservele din fructe, atunci dis-
trugem mediul rural. 

Cred că cei care au destinele agricul-
turii în mână trebuie să aibă în vedere, 
în mod prioritar, şi valorificare produ-
selor în mediul rural. Din agricultură se 
poate trăi bine. Numai aşa vom putea smul-
ge din sărăcie satul românesc. Numai aşa 
vom putea atrage către mediul rural intre-
prinderile mici şi mijlociii care să proceseze 
produsele”. (Cf. Adevărul din 7 august 2009)

Televizorul şi întârzierile de limbaj

Televizorul este considerat cea mai 
bună şi ieftină bonă. Pus în faţa ecranu-
lui, copilul e cuminte, mănâncă tot şi nu 
te mai deranjează. Păcat că nu are şi el un 
buton de la care să-l închizi şi să-l porneşti 
când vrei. Cercetatorii aduc însă tot mai 
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multe dovezi care să descurajeze expunerea 
copiilor mici la televizor. 

În luna iunie a acestui an (2009), re-
vista Archive of Pediatrics and Adolescent 
Medicine a publicat cel mai re-
cent studiu american pe această temă. 
“Ştiam că privitul la televizor în primul an 
de viaţă se asociază cu întârzieri de limbaj şi 
probleme de atenţie, dar până acum nu ştiam 
de ce”, spune profesorul Christakis, pedi-
taru de la Universitatea din Washington şi 
conducătorul studiului. “De fapt, Academia 
Americană de Pediatrie descurajează pri-
vitul la televizor înainte de vârsta de 2 ani, 
deoarece este o perioadă critică în dezvolta-
tea copilului – perioada când apar achiziţiile 
verbale. 

Creierul unui bebeluş se triplează ca 
marime în primii doi ani de viaţă, deci se pe-
trec lucruri însemnate în această perioadă.” 
Pentru studiul condus de Christakis şi co-
legii săi, au fost aleşi 329 de copii cu vârste 
cuprinse între 2 luni şi 4 ani. 

Timp de aproape doi ani de zile, copi-
ii au purtat asupra lor aparate digitale care 
au înregistrat tot ceea ce aceştia auzeau 
sau spuneau timp de 12 până la 16 ore. 
Nu a contat dacă adulţii şi copiii se uitau la 
televizor în mod activ sau dacă se ocupau 
cu altceva în timp ce televizorul era pornit. 
Studiul a numărat cuvintele emise de adulţi, 
vocalizările copilului şi schimburile verbale 
dintre adult şi copil (un schimb verbal în-
seamnă un raspuns venit în mai puţin de 5 
secunde).

Analiza inregistrărilor a dezvăluit fap-
tul că fiecare oră de expunere la televizor s-a 
asociat cu 7% mai puţine cuvinte auzite de 

copil din partea adultului (adică în medie 
770 de cuvinte mai puţin decât în perioadele 
în care televizorul nu era pornit). De aseme-
nea, schimburile verbale dintre adult şi copil 
au scazut cu 15%.

Noutatea studiului a constat în faptul 
că a luat în considerare două aspecte ine-
dite: televizorul care merge doar în fundal 
(nu doar privitul activ), precum şi intensita-
tea atenţiei părinţilor în timpul expunerii la 
TV. Conform specialiştilor, chiar şi un tele-
vizor lăsat pornit în casă are un efect negativ 
asupra dezvoltării limbajului copiilor. În al 
doilea rând, chiar dacă adulţii se uită îm-
preună cu copiii la televizor, atenţia lor este 
redusă şi conversaţia cu copiii are de suferit. 
„Recomandarea mea este ca nici un copil sub 
2 ani să nu fie încurajat să privească la televi-
zor,” a mai spus profesorul Dimitri Christakis. 
Studiul demontează astfel o prejudeca-
tă foarte înrădăcinată a celor care susţin 
că televizorul îi ajută pe copii să înveţe să 
vorbească mai repede datorită expunerii ma-
sive la vorbire. Limbajul se achiziţionează 
în conversaţii reale, care înseamnă dialog, 
spontaneitate şi mesaje personale. 

Televizorul nu este decât un lung mo-
nolog impersonal, pe care copilul îl ascultă 
pasiv şi în care cuvintele sau reacţiile lui nu-
şi găsesc locul. Cuvintele vin dinspre ecran şi 
alunecă pe lângă el, serioase sau glumeţe, sim-
ple sau complicate, niciodată însă personale. 
Copilul tău nu există pentru cei care vorbesc 
în ecran, iar aceştia sunt doar iluştri necu-
noscuţi pentru copilul tău. Se poate înfiripa 
o conversaţie între două lumi paralele?

Autor: Ileana Achim
Sursa: Hotnews.ro

64



Mai mulţi dintre cititorii noştri 
ne îndeamnă să mărim spaţiul acordat 
răspunsurilor la problemele cu care 
se confruntă creştinul zilelor noastre, 
bulversat în mod evident de schim-
bările majore care au survenit în viaţa 
sa în ultimele două decenii. Desigur, 
acest lucru este posibil, cu menţiu-
nea că întrebările trimise sunt foarte 
importante, ele aducându-ne la cu-
noştinţă frământările şi nelămuririle 
care vă preocupă. Totodată, o punere 
corectă a problemei constituie premi-
za cea mai importantă a rezolvării ei. 
Prin urmare, colaborarea cititorilor 
este esenţială. Aşteptăm întrebările 
dumneavoastră atât pe adresa noastră 
poştală, cât şi pe e-mail. 

Articolele trimise de colaboratori exprimă punctul de vedere al semnatarilor. Reproducerea parţială sau  
integrală a articolelor poate fi făcută numai cu menţionarea surselor sau cu acordul redacţiei Presa Ortodoxă. 
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Mai mult, ca răspuns la alte ini-
ţiative, ne-am hotărât să adunăm 
material pentru realizarea unor plian-
te informative care să plinească lipsa 
unei informări punctuale în chestiuni 
privind dreapta credinţă, sănătatea, 
educaţia etc. Dacă aveţi astfel de 
pliante sau broşuri deja realizate pe 
diverse teme, vă rugăm să ni le trimi-
teţi. Publicate sau postate pe site-ul 
nostru, acestea vor ajunge mai uşor la 
cei care au nevoie de ele.

Uneori ne costă atât de puţin să 
facem ca să se înmulţească binele. 
Poate cel mai uşor este atunci când 
darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat 
le împărtăşim şi altora.

Domnul şi Maica Domnului să 
răsplătească munca acelora care se os-
tenesc pentru folosul aproapelui!




